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Wim Wilgenhof
25 jaar bq Kluvers
Donderdag l september is het 25 jaar
geleden dat Wim Wilgenhof bij Klu-
vers Vorden cv in dienst trad. Hij ver-
zorgt de aanvoer van grondstoffen en
de afvoer van gereed product naar de
afnemers.
Deze dag zal met zijn gezin, collega's
en het bedrijf worden gevierd.

Sursum Corda
goed voor promotie
Het orkest van de muziekvereniging
Sursum Corda heeft tijdens de con-
certconcoursen in 1992 en 1994 een
eerste prijs behaald in de eerste divisie
en promoveert daarmee naar de afde-
ling uitmuntendheid van de KNF (Ko-
ninklijke Nederlandse Federatie van
muziekverenigingen).
Het orkest staat onder leiding van de
heer Gerald Roerdinkholder. Een
schitterend resultaat voor de vereni-
ging welke in 1995 haar 65-jarig be-
staan hoopt te vieren met, evenals in
1990, meerdere jubileumactiviteiten.

PCOB
De PCOB Ouderenbond vangt het
nieuwe seizoen aan op donderdag 8
september met eeninteressante de-
monstratie over wat je allemaal met
korenhalmen en koren kan doen. Er
zijn maandelijks zulke gezellige mid-
dagen: kom eens kennismaken!

Schryfavond Am-
nesty International
De grote vakantie is voorbij en het
schrijven voor Amnesty International
wordt hervat. Maandagavond 5 sep-
tember in het Dorpscentrum worden
brieven overgeschreven voor mensen
die in strijd met de mensenrechten be-
handeld worden. Op deze schrijfavond
liggen drie brieven klaar:
De 23-jarige Andrej Arazov en de 24-
jarige Sultan Karibha. Ze zijn ter dood
veroordeeld wegens moord maar ze
zijn berecht op grond van verklaringen
die zijn gedicteerd door hun ondervra-
gers. Amnesty vraagt om omzetting
van de doodstraf omdat een rechter-
lijke dwaling na de voltrekking van een
doodvonnis nooit meer rechtgezet kan
worden.
Mansur Kikhiya, een prominent men-
senrechtenactivist en oppositieleider
wordt sinds december 1993 vermist.
Hij is diabeticus en heeft insuline no-
dig.
In Bangladesh worden sinds 1992 re-
gelmatig burgers gegeseld, gestenigd
en verbrand op gezag van dorpsleiders,
de zogenaamde 'salish'. -De meeste
slachtoffers zijn vrouwen. De veertien-
jarige Shefali kreeg 100 zweepslagen
omdat ze, zwanger van een pachtheer,
geen vier mannelijke getuigen had die
konden bewijzen dat ze verkracht was.
Ook haar moeder kreeg dezelfde straf
te verduren omdat ze de pachtheer be-
schuldigd had.
De 21-jarige Noorjahan Begum werd
samen met haar echtgenoot gestenigd
omdat een salish haar huwelijk niet er-
kende. De daders werden in dit geval
berecht.
Wanneer door verhindering niet aan
de schrijfavond kan worden deelgeno-
men, is er ook gelegenheid om de brie-
ven thuis over te schrijven. Deze kun-
nen opgehaald worden bij het Dorp-
scentrum. Wanneer de voorbeeldbrie-
ven thuis bezorgd dienen te worden,
kan contact opgenomen worden met
Ank Wallenburg, tel. 05752-2337 of
voorWichmond met Leni Lamers,tel.
05754-1341.
Op zondag 4 september is er in de ker-
ken in Vorden en Wichmond gelegen-
heid om een petitielijst te onderteke-
nen. Hierdoor krijgt het onrecht in
Bangladesh extra aandacht.

Bezoek- en oppasservice voor dementerende ouderen van start

Zomerpostzegels schenkt 7.000 gulden

Mevrouw Wagenaar van het Fonds
Zomerpostzegels Zutphen over-
handigde vorig week vrijdag een
cheque ter waarde van 7.000 gul-
den aan de Bezoek en Oppasservice
(BOS) voor dementerende ouderen
in deze regio. De officiële gebeurte-
nis had plaats in het gebouw van de
Stichting Bevordering Welzijn Ou-
deren in Warnsveld. Deze stichting
gaat in samenwerking met enkele
omliggende plaatsen, zoals Vorden,
op l september starten met een
nieuwe bezoekersgroep speciaal be-
doeld voor dementerende en ver-
warde ouderen.

Jaarlijks levert de verkoop van oude-
renpostzegels en wenskaarten meer
dan 3 miljoen op. Dit bedrag wordt in
zijn totaliteit besteed aan allerlei pro-
jecten voor ouderen in Nederland. De

afdeling Zutphen heeft dit jaar geko-
zen voor het nieuwe BOS-project dat
wordt u:^^oerd in Warnsveld, Gors-
sel, VorJ^Pf Lochem en Zutphen. De
bijdrage is bestemd voor cursussen
voor de vrijwilligers die de ouderen
gaan bezoeken en voor het maken van
een folder.

'fntar 01
Toenai
Het aantaf ouderen, en daarmee ook
het percentage dementerende oude-
ren, neemt in Nederland toe. Nu al
wordt gesteld dat zes procent van de
ouderen tussen 60 en 80 jaar de ver-
schijnselen van dementie vertoont en
dat 24 procent van de mensen boven
de 80 dement wordt. Het aantal zal
dus met de vergrijzing toenemen.
Tegelijkertijd neemt het aantal thuis-
wonende dementerenden toe, onder
andere door onvoldoende zorgaanbod

in de instituten. De zorg komt daar-
door steeds meer te liggen bij part-
ners, kinderen, familie of^^nnissen.
Om hen te ontlasten is ̂ PS opge-
richt. Een ploeg getrainde en gemoti-
veeerde vrijwilligers staat vanaf deze
maand klaar om op een vast dagdeel
wekelijks de zorg voor de demente of
verwarde oudere over te j^rnen. De
vaste verzorgers krijgen ̂ ^ tijd en
gelegenheid om ook even aan zichzelf
te denken. Ze kunnen dan even bood-
schappen doen of bijvoorbeeld naar
de sportclub. Op die manier wordt
voorkomen dat het de vaste verzorger
te veel wordt. En daar is ook de pa-
tiënt het meest bij gebaat.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de SBWO Warnsveld
(05750-24584) of SWOV Vorden
(05752-3405).

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar
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CERTIFICAATHOUDER

Geamuseerd kijken en luisteren
naar 'Dubbel Uur'
De stoeltjes stonden klaar. De koffie was
klaar en de zon scheen. Voor de paar hon-
derd aanwezigen een reden om vrijdag-
morgen vol verwachting uit te zien naar
het populaire programma 'Dubbel Uur'
van Omroep Gelderland dat op lokatie
wordt uitgezonden.

Ditmaal was de lokatie de weide voor
kasteel Vorden. Presentator Peter van
Hout had tijdens deze life-uitzending
onder andere Arnold Stokman van het
Gelders Landschap te gast. Deze ver-
telde wat wetenswaardigheden over
het landgoed en het kasteel. Over het
kasteel dat het Gelders Landschap in
1974 kocht van een projectontwikke-
laar om het vervolgens voor één gul-
den door te verkopen aan de gemeente
Vorden. Het landgoed zelf is wel eigen-
aar van het Gelders Landschap geble-
ven. (Tussen twee haakjes Maarten
Vunderink, destijds burgemeester in
Vorden, is er in de zeventiger jaren in

geslaagd om diverse subsidies binnen
slepen zodat het kasteel betrekkelijk
goedkoop tot gemeentehuis kon wor-
den omgebouwd.)
Maar daar ging het programma 'Dub-
bel Uur' uiteraard niet over. Wel over
de 'Onbekende verblijfplaats' waarbij
Willem te Molderzich dit keer ophield
bij de sluizen in Eefde. Janny Heuve-
link uit Zutphen gaf het goede ant-
woord.
De cryptogrammem 'Zo kun je een
vermogen tillen' (antwoord: draag-
kracht) en 'Wiskunde voor de glazen-
wasser' (antwoord: zeemleer wissen)
werden door resp. mevr. Berendsen en
Thomas Wissink goed opgelost. De
prijs van 350 gulden voor het spelletje
'geluid raden' bleef in de pot. Verder
was er nog het onderdeel 'Ik vertrouw
je voor geen meter, Peter', waarbij een
weekendarrangement naar Capelle
aan den IJssel te verdienen was.
Tussen al deze spelonderdelen door

speelde het Arnhems (huis)orkest
nummers zoals 'Blue Day', 'Swing for-
ty-two', 'Sweet George Brown' etc. Jan
Ottink had deze morgen zijn halve
band thuis gelaten. Samen met zange-
res Diana Marsman vormde hij nu het
duo 'Ha, die Jan'. Liedjes zoals 'Zeg dat
het bestaat' en 'Samen met oe' en 'Ik
heb ze gezeen' werden met veel ap-
plaus door het publiek gewaardeerd.
Het laatste muzikale gedeelte van
'Dubbel Uur' was ingeruimd voor het
duo 'Amice' dat een aantal liedjes uit
een binnenkort te verschijnen cd zong.

Weerman Jan Versteegt kreeg bij zijn
telefonische weersvoorspelling, even-
eens vanaf de kasteelweide, applaus
omdat Jan 's-morgens vroeg al had
voorspeld dat 'tegen het einde van de
uitzending weieens wolken over Vor-
den zouden kunnen drijven'. En wat
zagen we? Juist, wolken. Prima ge-
daan, Jan.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 4 september 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, SOW-startdienst. Na afloop pro-
gramma.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 4 september 10.00 uur gez. startdienst
in N.H. Kerk; 19.00 uur dhr. W.J. Schot.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 4 september 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Cantemus Domino.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 3 september 18.30 uur Eucharistievie-
ring, Volkszang.

Weekend-Wacht-Pastores: 4-5 september Pas-
tor W. Zandbelt, Keijenborg, tel. 05753-1314.

Huisarts 3-4 september dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. Tel. 05754-1351.
Autotelefoon: 06-52979342.

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Tandarts 3-4 september D. Stolk, Ruurlo, tel.
05735-2400. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

Bureau voor thuis verplegen 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 et/
min).

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Oekje september: mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag
9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. Mm vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

V I K R A K K K R - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 september 10.00 uur ds. A. Veldstra,
Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 3 september 17.00 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Zondag 4 september 10.00 uur Eucharistievie-
ring, herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 4-5 september Pas-
tor W. Zandbelt, Keijenborg, tel. 05753-1314.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud/ haal- en brengservice/ door monteurs uit Vorden.



QEMEENTEgULLETINyORDEN

• Telefoon gemeente; 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• tiet gemeenlek ui s is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 1330 tot 17.00 uw.

Burgemeester E. J.C. Kamerling:
op af spraak*

WetftouderM, Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-J O uuren
volgens afspraak.

Wethouder p. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00'
11.00 uuren volgens af spraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

/M,ONUMENTENDAG
V ORDEN OP

ZATERDAG 10
SEPTEMBER 1994

Vorden neemt dit jaar weer deel aan
de open Monumentendag. Inlichtin-
gen zijn verkrijgbaar bij de VVV op
het marktplein. Het Kasteel/gemeen-
tehuis is niet open.

Wel zijn enkele boerderijen, de ker-
ken in Wichmond, Vierakker en Vor-
den en kasteel Hackfort (gedeeltelijk)
te bezichtigen.

MONUMENT,

10 SEPTEMBER 1994

ERGUNNINGEN

In de week van 22 tot en met 26
augustus jongstleden hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:

— 't Beeckland Scholengemeen-
schap voor V.B.O. voor het bou-
wen van noodlokalen op het per-
ceel Het Hoge 41 te Vorden;

— de heer J. W. Grievink, voor het uit-
breiden van een woning op het per-
ceel de Doeschot 16 te Vorden;

— de heer R. Das, voor het bouwen
van een woning op het perceel
Christinalaan 3d te Vorden;

— de heer G. Sahin Kemence, voor
het inpandig verbouwen van een
winkelruimte tot restaurant/cafeta-
ria op het perceel Decanijeweg 3 te
Vorden;

— de heer F.A.H. Lebbink, voor het
bouwen van een garage/berging op
het perceel Ruurloseweg 80 te Vor-
den;

De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid binnen zes weken
na publikatie bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift tegen
deze vergunningen in te dienen.

T MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied, buro milieu, op werkda-
gen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
en in het Dorpscentrum te Vorden op de maandagavonden van 18.00 tot 21.00
uur

ligt van 2 september 1994 tot en met 30 september 1994 ter inzage een melding

algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l) van:

Timmerfabriek J. Besseling, Koekoekstraat 5,7233 PB Vierakker voor het van
toepassing worden van het Besluit houtbewerkende bedrijven Wet milieube-
heer op een reeds opgericht houtbewerkend bedrijf op het perceel Koekoek-
straat 5 te Vierakker.

j* RENOVATIE MUZIEKKOEPEL EN SPEELTERREIN
EMMAPLEIN

De buurtbewoners van het Emmaplein hebben verzocht om de muziekkoepel te
renoveren en speeltoestellen aan te schaffen. De buurtbewoners willen zelf de
renovatie van de muziekkoepel uitvoeren.

De laatste jaren is er, omdat er weinig gebruik werd gemaakt van het speelter-
reintje en de muziekkoepel, weinig onderhoud gepleegd.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeen^pad voor om de buurtbewo-
ners f 2100,- te geven voor het onderhoud van de muziekkoepel en f 6000,-
beschikbaar te stellen voor de aanschaf van speeltoestellen.

Annemarie Garssen uit Vorden
in Westernland

Enige tijd geleden won Annemarie
Garssen uit Vorden de hoofdprijs
in een kleurwedstrijd die onze
krant samen met het Ponypark
Slagharen organiseerde. Annema-
rie won een prachtige Indianen-ui-
trusting en een set toegangskaart-
jes. Een paar dagen geleden was het
zover dat zij zich in het Ponypark
Slagharen meldde voor het afhalen
van de prijs.

Dat gebeurde in het Westerndorp
O.K. Corall, een onderdeel van het
Ponypark. Annemarie beleefde er
meteen een groot avontuur want zij
ontmoette er een echte Indiaan. Het
klikte zo goed tussen het tweetal dat
zij zelfs de speer van de roodhuid
mocht vasthouden en bovendien
diens paard! We hebben er snel een
mooi plaatje van gemaakt. U ziet het
resultaat!

Game in
De Woage
Zaterdag 3 september staat er op
het podium van discotheek De
Woage te Halle weer een formatie
van allure. De topper 'Game' is
weer terug, hoezo terug?

Ze hebben al een lange periode niet
meer gespeeld in dancing-discotheek
De Woage, daar zij voor de rest van
het jaar al volgeboekt waren.
Dat alleen al wil genoeg over de band
zeggen. Keer op keer trekken zij volle
zalen. De formatie 'Game' staat zeker
garant voor eerste klas muziek.
Deze band is het beste te omschrijven
als een stevig top 40-orkest. Naast een
perfect geluid beschikt deze over een
uitstekende lichtshow. Het repertoire
van 'Game' is zoals gezegd 'stevig' te
noemen en uiterst dansbaar.
'Game' heeft zich helemaal gespecia-
liseerd op het dancing- en discothe-
kencircuit. Nummers als van de Sim-
ple Minds, Level 42 en vele andere
zullen zij deze zaterdagavond met
veel plezier voor het publiek gaan
brengen.

'Mellow' in de Ken Ie Die-zoal
Zoals ongetwijfeld een ieder weet
spelen in discotheek De Woage iedere
zaterdagavond twee bands. De band
die in de grote zaal van deze discot-
heek staat speelt zoals hierboven al is
genoemd, top 40-muziek, en de for-
matie die in de Ken Ie Die-zaal staat
zorgt voor een groot feest. Hier is al-
tijd weer iets aparts te beleven, en je
voelt al de feeststemming, zodra je
hier binnengaat.
Op zaterdag 3 september staat de for-
matie 'Mellow' garant voor veel hu-
mor en muziek.
'Mellow', gekend als een echte feest-
band komt van oorsprong uit de om-
geving van Lichtenvoorde, maar door
diverse wisselingen in de band, is het
nu zo dat zij ook muzikanten uit het
Twente-land halen. Dit alles komt ze-
ker ten goede van de band.
De feestzaal gaat open voor het pu-
bliek om 21.30 uur.

Elke 1e zaterdag van
de maand kunt u bij
touwtrekvereniging

Vorden het oud papier
inleveren.

Locatie:
rechts naast Super
Grotenhuys aan de
Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.

Tevens kunt u dagelijks uw
papier daar buiten

neerzetten. Het wordt dan
's avonds opgeslagen.

Info: 05752-2836 of
05752-3376.

Auto Materialen Vorden

Het adres voor een zeer
compleet assortiment

auto-onderdelen,
accessoires,
onderhoudsartikelen
en gereedschappen.

Handelsweg 4
7251 JG VORDEN
Tel./Fax 05752-3228

LAMSBOUT of
LAMS-

KOTELETJES
500 gram 5/jv/O

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 m> 7,95
Grove verse worst 1 KHO 9,95
Magere Speklapjes 1 RHO 7,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt A
3 pond voor één tientje

Rundergehakti kilo 12,50
Borstlapjesi küo 12,90

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kilo

5,95
SPECIALITEITEN

Pampa-
schijven

4 betalen

Bolletje Smeerworst
per stuk 0,98

Boterhamworst
100 gram 0,98

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - EXTRA VOORDELIG-GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Hamlapjes

ikilo 10,45

Gepaneerde
Schnitzels
per stuk 1,50

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE: WIJ ZORGEN ER VOOR

6 september Dorpscentrum
19.30 uur en 20.45 uur

slaapzak meebrengen

Inl.: Theo de Gans, tel. (05756) 3456

Maandag 10 oktober
20.00 uur

kun je maar beter
geen andere afspraken

hebben... H!
(Hou het Contact in de gaten!!!)

Boek nu uw winter vakantie

Volop keuze in zon bestemming
bij uw Rabobank reisbureau.

Rabobank

NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE?

OLDENHAVE ZORGT
VOOR BETROUWBAAR

INSTALLATIEWERK!
Installatiebedrijf Oldenhave is een full-service installatie-
bedrijf. Betrouwbaar installatiewerk is een kwestie van

kennis, vakmanschap en ervaring. Mede door de snelle
technische veranderingen is het belangrijk om steeds up-to-

date te blijven. We beschikken over een team goed opgeleide
vakmensen voor betrouwbaar en vooral veilig installatiewerk.
Bel gerust voor een vrijblijvend advies of offerte.

Voor storingen dag en nacht bereikbaar, tel. 05750-18383.

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG 11 WICHMOND. TEL 05754-1755

EIBERGEN • ZUTPHEN • ULFT



Tony ter Maten
en

Elke van Zuilekom

gaan trouwen op vrijdag 2 september
1994 om 11.30 uur in het
gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

Hierbij nodigen wij u uit op onze
receptie die van 17.00 tot 18.30 uur
gehouden wordt in Bodega
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Wichmöndseweg 3
7255 KX Hengelo Gld.

i-

i
:

This day l w/7/ mairy my friend;
The one l laugh w'rth, live for, dream with, love, •

Gerrit Oplaat
en

,:.'

Nadine Marris

gaan trouwen op 3 september 1994.

De huwelijksvoltrekking zal
plaatsvinden om 12.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

U wordt uitgenodigd op onze receptie
van 15.30 tot 17.00 uur in Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Dorpsstraat 1 1
7251 BA Vorden

i

«NNI M«#*$#t .$•*

Jan Langwerden
en

Jacolien van Steenis

gaan trouwen op vrijdag 9 september
1994 om 10.30 uur in het
gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30
tot 18.00 uur in De Herberg,
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Ons adres is:
Irenelaan 20, 7261 BV Ruurlo

Algemene kennisgeving
De wind kwam en nam van alles mee
Vuilnis,
maar ook de kostbaarheden
de wind kwam en nam van alles mee
ook mij

Ergens anders heengewaaid ben ik
Naar een vredig land
waar geweld wordt vermeden
Naar huis
ben ik gegaan

overleden

Mijn lieve Evert, onze onvergetelijke papa is niet
meer

EVERT HANS COPPIËNS

Buitenzorg Vorden
* 11 juni 1941 f 24 augustus 1994

Henny Coppiëns-Harwig
Corine en Sander
Marieke

24 augustus 1994
Het Gulik 1
7251 CS Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag
30 augustus op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Verbijsterd zijn wij door het plotseling overlijden
van onze medewerker

EVERT COPPIËNS

Hij was vanaf 1980 werkzaam bij de gemeente
Vorden.

Zijn inzet op de afdeling sociale zaken ten be-
hoeve van de medemens en zijn zoeken naar
oplossingen voor problemen van anderen zullen
ons bijblijven.

Ons medeleven en onze gedachten gaan uit
naar zijn vrouw en kinderen.
Wij hopen dat zij de kracht hebben dit verlies te
dragen.

Het gemeentebestuur van Vorden,
E.J.C. Kamerling, burgemeester
P. de Vries, loco-secretaris

Vorden, 24 augustus 1994

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het plotseling overlijden van onze
collega

EVERT COPPIËNS

Hij was een erg gewaardeerde collega die altijd
voor een ander klaarstond.

Wij zullen hem missen.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte
toe om dit verlies te verwerken.

Het personeel van de gemeente Vorden.

Vorden, 24 augustus 1994

Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het overlijden van onze diak.en

EVERT COPPIËNS
Zijn spontaniteit eh zijn liefde voor de naaste
zullen in onze gedachten blijven voortleven.

Onze gebeden gaan uit naar allen die in dit ver-
driet delen, rnet name zijn vrouw en kinderen.

Namens.de kerkeraad en
Hervormde Gemeente Vorden,
ds. K.H.W. Klaassens, voorzitter.

Namens college van diakenen,
G. Vlogman, voorzitter.

Vorden, 24 augustus 1994

Later, later, altied maor later
Nog efkes en dan kan ik laeven gaon
A'k eerst maor...
A'k eerst maor"s...
Later, later, altied maor later...

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, delen wij u mede dat, na een ongelijke
strijd, binnen 5 weken, van ons is heengegaan
mijn lieve en zorgzame vrouw, onze lieve moe-
der, mijn lieve en behulpzame dochter, onze fij-
ne zuster en schoonzuster

HENNY TER HUERNE-SMIT

* 11-05-1945 t 27-08-1994

Vorden : H.J. ter Huerne

RoxaÉfe
JacqMPie en Nikos
Daniëlle

Vorden

Warnsveld

Eefde

Varsseveld

J.J. Smit-Gosselink

F.G. Smit
J.A.M. Grasso

J. Smit

G. Vruggink-Smit
J.M. Vruggink

Apeldoorn :

Apeldoorn :

H.H. ter Huerne
A.W. ter Huerne-
Nagtegaal

J.D. ter Huerne
N.M. ter Huerne-van
den Broek

7251 DK Vorden, 27 augustus 1994
Zutphenseweg 6

Henny is opgebaard in het,Monuta uitvaartcen-
trum, Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar woens-
dag 31 augustus van 19.30 tot 20.00 uur gele-
genheid is om afscheid van haar te nemen.

Donderdagmiddag 1 september zal de begrafe-
nis om 14.00 uur plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10 te Vor-
den.

Lieve tante

HENNY

Wij zullen je missen.

Anita, Chantal, Frans,
Jakko, Masja, Quido,
Ramon, Yvonne, Rinald

Bedroefd ontvingen we het bericht van het over-
lijden van onze zorgzame nicht

HENNY

H. Eckhardt-Smit
D. v.d. Meijden-Smit
R. Spanhaak-Smit

Vorden, 27 augustus 1994

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het overlijden van

EVERT COPPIËNS

Wij wensen Henny en de kinderen veel sterkte.

Medezeggenschapsraad
Ouderraad
Leerkrachten
o.b.s. De Dorpsschool

Verslagen hebben we kennis genomen van het
overlijden van

EVERT COPPIËNS
MEDE-OPRICHTER EN OUD-LID VAN ONZE VERENIGING

We wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte
in deze voor hun moeilijke periode.

Bestuur en leden van
Badmintonvereniging Flash Vorden

Diep geschokt vernamen wij het bericht dat
onze tennisvriend

EVERT COPPIËNS

op woensdag 24 augustus 1994 is overleden.

Wij wensen Henny, Corine en Sander en Marie-
ke alle sterKte om dit enorme verlies te dragen.

Tennisvereniging VTP.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het plotseling overlijden van onze
vriendin

HENNY TER HUERNE

Ze was altijd opgewekt. Zo zal Henny in onze
herinnering blijven voortleven.

Wij wensen Jan, de kinderen en de familie veel
sterkte.

e klootschietvrienden.

Verdrietig zijn wij door het overlijden van

Wij wensen dhr. ter Huerne, Roxane, Jacqueline
en Nikos, Daniëlle en verdere familie veel sterk-
te toe.

Medewerkers lJsbuffet Kerkepad
Enith, Bart en Haico

Vorden, 27 augustus 1994

Met leedwezen namen we kennis van het over-
lijden van ons geacht lid

Mevr. H. TER HUERNE-SMIT

op de leeftijd van 49 jaar.

Bestuur en leden
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

afd. Vorden

Vorden, 27 augustus 1994

Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede
dat we van haar mochten ontvangen, is toch nog
onverwacht van ons heengegaan onze zuster,
schoonzuster en tante

HEINTJE SCHOTSMAN

op de leeftijd van 85 jaar.

Vorden : C.J. Schotsman
J.H. Schotsman-Nieuwen Ampsen

Vorden : K. Schotsman

Neven en nichten

7251 HW Vorden, 28 augustus 1994
Heijendaalseweg 1

Heintje is opgebaard in het Monuta uitvaartcen-
trum, Het Jebbink 4a te Vorden. Een korte rouw-
dienst zal worden gehouden op vrijdag 2 sep-
tember om 13.15 uur in bovengenoemd uitvaart-
centrum.
Aansluitend zal om 14.00 uur de teraardebestel-
ling plaatshebben op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in het Monuta uitvaartcentrum.
Voor aanvang van de rouwdienst is er vanaf
13.00 uur gelegenheid tot afscheidnemen.

Met droefheid geven wij u kennis dat de Heer tot
Zich heeft genomen onze lieve moeder

GERDINA BIELDERMAN-
BOERMAN

WEDUWE VAN J. BIELDERMAN

op de leeftijd van 87 jaar.

Warnsveld : H. Bielderman
E. Bielderman-Brunsveld

Vorden, 29 augustus 1994
Correspondentie-adres:
Breegraven 17, 7231 JA Warnsveld

, Onze moeder is opgebaard in uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Een korte dienst zal worden gehouden op vrij-
dag 2 september a.s. om 10.15 uur in genoemd
uitvaartcentrum, waarna om 11.00 uur de ter-
aardebestelling zal plaatshebben op de Algeme-
ne Begraafplaats te Vorden.

Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 10.00
uur gelegenheid tot afscheid nemen.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in uitvaartcentrum Monuta te Vorden.

Geen bezoek aan huis.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG.GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB - VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

EBO
kunt U bij ons terecht. Bel 05752-1967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving van het besluit op de Algemene wet
bestuursrecht aanvraag om vergunning
(art. 3.5.4A Awb)

In
a. het gemeentehuls van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
en:
b. het Dorpscentrum te Vorden, op maandag van
18.00 tot 21.00 uur

liggen vanaf 2 september 1994 gedurende 4 weken
ter inzage de besluiten op de aanvraag van:

naam aanvrager: de heer W. van Til straat en huis-
nummer: Okhorstweg 6 postkode/gemeente: 7234 SV
Wichmond adres van de inrichting: Okhorstweg 6 te
Wichmond

naam aanvrager: de heer A.L. Woerts straat en huis-
nummer: Maandagweg 4 postkode/gemeente: 7251
MT Vorden adres van de inrichting: Maandagweg 4 te
Vorden

In beide gevallen gaat het om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een agrarisch
bedrijf.

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voorzover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zei f en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is de vergunning verleend voor onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het be-
lang van de bescherming van het milieu.

Oe besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerp-besluiten.

BEROEP tegen deze besluiten kunnen worden inge-
steld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het onwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degene, die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere
ontwerp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijk-
erwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage
en wel voor: 14 oktober 1994 Zij die beroep instellen
kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen
om schorsing van de beschikking danwei tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan
de voorzitter van de afdeling bestuursrecht Raad van
State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terin-
zagelegging van kracht worden. Een niet terstond van
kracht verklaard besluit wordt pas van krécht als op
dat verzoek door de Raad van State is beslist.

Datum: 30 augustus 1994

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
de loco-secretaris, de burgemeester,

P. de Vries E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, tel.
05752-7485, fax. 05752-7444.



WIJ GAAN
VERBOUWEN !

maar moeten eerst veel ruimte maken

een grote OPRUIMING met vele
aanbiedingen

let op de gekleurde stickers

geven wij op al onze niet afgeprijsde
artikelen

10% KORTING
SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 0^/52-3566

Restaurant en Snack-in 'De R9tonde'
zijn vanaf l september weer de hele woensdag gesloten en op zondag na 22.00 uur

Tot ziens bij Hans en Anneke, Kerkstraat 3,05752-1519
Achter de dikke boom van Vorden eet u van goed gevulde borden

T I* U JVt

KERKSTRAAT6 TELEFOON05440-61308

ZAT ERDAG 3 SEPTEMBER

MAPLE LEAF
HANSKA DUO

ZATERDAG 1O SEPTEMBER

MONTE VIDEO
ZAT ERDAG 17 SEPT EMBER

VIA VIA
KARAOKE-SHOW

ZONDAG 4 SEPTEMBER

LIDO-DISCO
ZONDAG 11 SEPTEMBER

LIDO-DISCO
ZONDAG 18 SEPT EMBER

DECEMBER

"'

VRIJDAG 23 SEPTEMBER

FINALE OOSTELIJKE KARAOKE-KAMPIOENSCHAPPEN
MET O.A. OPTREDEN DAVE GREEN (DE NIEUWE RENE FROGER),

EEN VIERKOPPIGE JURY EN 50 REGIONALE KARAOKE TALENTEN

ZAT ERDAG 24 SEPT EMBER

TRIP TO TRIP
DUO TIME

ZONDAG 25 SEPTEMBER

JEN ROG
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

ZONDAG 16 OKTOBER: THE SCÈNE

FITlVAICSCHILDi
TEKEN VAN KWALITEIT

Wij breiden ons lessenpakket m,i,v,
september uit met de volgende lessen!

SENIOREN-FITNESS
KINDER-AEROBICS

JU-JISTSU
CURSUS ZELFVERDEDIGING

BEL VOOR INFORMATIE
05752 - 3433

fndoor sport vorden

De nieuwe

WINTERSTOFFEN
zijn binnen:

effen en bedrukt
fleece, geruwde

katoen, jas stoffen,
ribstof, spijkerstof

enz.

Willy's Boetiek
Burg. Galleestraat 38

VORDEN

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN?

LOGA BELLEN!
Tel. 05752-3100

Wij zijn geopend.

maandag t/m donderdag
vrijdag
zaterdag

8.30 tot 17.30 uur
830 tot 21,00 uur
8.30 tot 16.00 uur

IHARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld.
Zelhem

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg21
7255 PS Hengelo
Tel.:05753-4000

TAPIJT VUIL ? ?
HuurdeCITINETTE
DIEPTEREINIGER

bij:

DE WONERIJ

v/h Ankersmit
Ruurlo - Telefoon 1239

Nu ook op
maandagmiddag

geopend!

Alb. Hahnweg 1, Lochem
Tel.(05730)54189

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURfjfRENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

Boek nu uw wintervakantie. K '\

Volop keuze in sneeuw bestemming
bij uw Rabobank reisbureau.

Rabobank

BEHANG
zolang de voorraad strekt

xaecox

HOME
HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 05753 - 4000

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'
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Donderdag 1 september 1994
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Landbouworganisaties
willen federatie oprichten
De landbouworganisaties ZMO, ABTB
en CBTB werken in Vorden al jarenlang
nauw samen. Jaarlijks wordt drie keer
gezamenlijk vergaderd en worden er ex-
cursies, fietstochten, open dagen, etc. ge-
organiseerd.

Om dit soort activiteiten nog meer te
structureren, wordt gedacht een land-
bouwfederatie te vormen. Uiteraard
zou dit best gemeentlijk kunnen wor-
den opgezet.
Nu zijn de Wichmondse ZMO-leden
voor het merendeel lid van de afdeling
Warnsveld van de ZMO. Deze afdeling
heeft echter ook leden in de gemeente
Zutphen en heeft vooralsnog besloten
niet aan de federatie deel te nemen.
De leden van de ABTB Vierakker wo-
nen daarentegen vrijwel allemaal in de
gemeente Vorden en zullen wel deel-
nemen aan de federatie.

Er zijn plannen om een federatiebe-
stuur te vormen van negen personen,
als volgt verdeeld: ABTB Vorden l,
ABTB Vierakker 2, CBTB Vorden 2 en
ZMO Vorden 4.
De ZMO Vorden belegt voor haar le-
den een extra ledenvergadering welke
op maandagavond 6 september in De
Herberg zal worden gehouden. Dan
zal onder meer worden toegelicht dat
het de bedoeling is van het federatiebe-
stuur de belangenbehartiging zoals d ie
tot nu toe door het ZMO-bestuurwerd
gedaan, voor haar rekening zal nemen.
De funktie van de districtscommissie
blijft ongewijzigd, alleen kan de sa-
menstelling veranderen.

Het jaarprogramma zal weinig afwij-
ken van andere jaren, met dit verschil
dat het in de toekomst onder de pa-
raplu van de federatie zal plaatsvinden.

Hoe?Zo! presenteert
muziekcassette
Met medewerking van Gery Groot Zwaqftink en 'Op Drift'

Gedurende het bestaan van Hoe?Zo! heeft de Vordense caba-
retgroep volgens schrijver Erik Knoef, 'Een aantal aardige
liedjes' ten tonele gebracht. De liedjes zijn onderdeel van het
theaterprogramma, waarmee de groep optreedt.
Begin dit jaar werd besloten om deze liedjes op een geluidsdra-
ger vast te laten leggen en ze zo 'voor het nageslacht te bewa-
ren'. Na intern beraad is de keuze gevallen op het uitbrengen
van een muziekcassette.

Fonds Zomerpostzegels zet
bewoners van Vi la Nuova
in het zonnetje

Op l juni jl. werd door mevr. Schol-
ten van de plaatselijke afdeling van
het Fonds Zomerpostzegels te Vor-
den een bijdrage uit de premiever-
koopregeling overhandigd aan de
manager van Villa Nuova, Mevr.
Becker. De bijdrage moest worden
aangewend voor een van te voren
bepaald doel en ten goede komen
aan de bewoners van Villa Nuova.

Een goede bestemming was gauw ge-
vonden want de bewoners zitten heel
graag in de zonnige voortuin van Villa
Nuova. Deze voortuin is vooral in
trek omdat de bewoners graag men-
sen voorbij zien gaan.
Van de bijdrage werd een tuinbank

besteld bij de afdeling houtbewerking
van Het Groot Graffel. In het kader
van arbeidstherapie worden daar
mooie exemplaren vervaardigd door
patiënten onder begeleiding van des-
kundige medewerkers. Het resultaat
mag gezien worden. Op bijgaande
foto poseert dhr. Bosman op de nieu-
we aanwinst, die sinds kort de tuin
siert. Ook is er een metalen plaatje op
bevestigd waarop te lezen staat dat
deze bank geschonken is door het
Fonds Zomerpostzegels. .
De bewoners zijn er zeer content mee,
en willen langs deze weg de plaatse-
lijke afdeling van het Fonds Zomer-
postzegels nog eens hartelijk bedan-
ken.

Seizoen-afsluitende aktiviteiten
zwembad 'In de Dennen'
Er is nog één keer in dit zomerseizoen gelegenheid om in het
Vordense zwembad 'In de Dennen' een zwemdiploma te beha-
len. Donderdagavond l september vindt het afzwemmen
zwemvaardigheidsdiploma's voor volwassenen plaats.

Zaterdag 3 september is er het af-
zwemmen voor de jeugd. He betreft
hier de diploma's A, B, Basis, zwem-
vaardigheid l t/m3 en het zwemvaar-
digheid plus. In verband hiermee is
het zwembad gedurende het diplo-
mazwemmen voor het publiek geslo-
ten.

Het zwembad 'In de Dennen' heeft
jaarlijks een aantal 'sportievelingen'
die weer of geen weer, elke dag hun
baantjes komen 'trekken'. Voor deze
groep vindt de seizoenafsluiting vrij-
dagmorgen 2 september plaats. Dan is
er in de kantive van het zwembad een
gezellig samenzijn waar onder het ge-
not van een kop koffie de swimjog-
ging-medailles zullen worden uitge-
reikt. Tevens is er gelegenheid om de
technische installatie van het zwem-
bad te bezichtigen.
Onder leiding van het badpersoneel
wordt er zaterdagmiddag 3 september
voor de jeugd een spelmiddag georga-

niseerd. Er staat onder meer een jeugd
mini-triathlon, tijdzwemmen en aller-
hande oud-Hollandse spelen op het
programma. Men kan zich hiervoor
tot uiterlijk vrijdagavond 2 september
aan de kassan van het zwembad opge-
ven. Er zijn leuke prijzen te verdie-
nen!

Zondag 4 september is het zwembad
voor de laatste dag geopend. Net als
bij de aanvang van het seizoen zal het
seizoen ook ditmaal worden afgeslo-
ten met een open dag en gratis entree.
Bij voldoende belangstelling is er
deze dag 's middags tevens gelegen-
heid de technische installatie van het
bad te bekijken. Men kan zich hier-
voor vanaf heden aan de kassavan het
bad opgeven.
Tevens is er gelegenheid om nog ver-
loren voorwerpen op te halen en zich
alvast op te geven voor de opleidin-
gen die volgend jaar gegeven worden
in het zwembad 'In de Dennen'.

Begin april dook, zoals dat heet, de
groep de studio in. De opnames wer-
den gemaakt in de 'S&K' Studio in
Doetinchem onder leiding van Dick
Kemper.
Hoewel het in eerste instantie de be-
doeling was om de liedjes op te ne-
men zoals ze 'live' worden gebracht,
bleek toch dat door het ontbreken van
het visuele aspect, hier en daar iets ex-
tra's moest worden aangebracht. Dick
Kemper, die als bassist zelf zijn spo-
ren ruim verdiende bij 'Vandenberg'
en 'Under Cover', nam de bas ter
hand en heeft zo enkele nummers 'in-
gebast'. De collega van Kemper, Mar-
tin Seysener, beroerde hier en daar de
toetsen en zo kwamen in totaal 12
nummers op de band.
Een aantal nummers dateert nog uit de
tijd van de culturele wedstrijden,
maar ook veel nieuwe nummers waar-
onder 'Hendrik' en 'Wödt ut gin tied
dat ie us opstapt' staan op het bandje
dat ook de titel 'Hoe?Zo!' heeft ge-
kregen.

'Het zijn allemaal nummers uit ons
programma, met onderling toch nog
wel een behoorlijk verschil', aldus
Erik Knoef. 'Enkele nummers zijn
echt themagebonden en hebben een
duidelijke boodschap, terwijl andere
nummers algemeen zijn en vaak een
komische inhoud hebben. De meeste

nummers zijn in het dialect, maar een
aantal nummers wordt in het Neder-
lands gezongen.

Presentatie
Op 16 september wordt het eindresul-
taat dan aan het publiek gepresen-
teerd. In een speciaal programma,
waarin 'Hoe?Zo!' natuurlijk zelf ook
optreedt, wordt meegewerkt door de
vordense troubadour Gery Groot
Zwaaftink en de Warnsveldse boeren
rockformatie 'POp Drift'.
Omdat bij 'Op Drift', net als bij
'Hoe?Zo!' de 'Jong Gelre achter-
grond' van doorslaggevend belang is,
is Erik Knoef erg blij dat deze groep
meewerkt aan de presentatie. Omdat
de avond toch een beetje de theater-
sfeer moet ademen, zal 'Op Drift' bij-
na unplugged spelen.
Op zich is dat voor de bandleden ook
een uitdaging, omdat men zich nor-
maal tijdens een optreden van de no-
dige decibellen weet te voorzien.

De presentatie vindt plaats in de zaal
van 'de Herberg' en om elke drempel
weg te nemen, kan iedereen gratis
naar binne. Maar natuurlijk stelt
'Hoe?Zo!' het zeer op prijs als u een
bijdrage wilt storten in de 'olderwetse
melkbusse bie de ingang'.

(zie advertentie.)

VAMC de
Graafschaprijders
De VAMC 'de Graafschaprijders' uit
Vorden organiseerde zondag een
oriënteringsrit waaraan door 31 qui-
pes werd deelgenomen. Herman
Cortumme en Wim Fleerkate hadden
in de omgeving van Vorden een leuke
rit voor de deelnemers uitgezet. De
uitslagen waren als volgt:

A-klasse: 1. B. Regelink, Vorden l
strafpunt; 2. J. Luiten, hengelo 64 str.;
3. A.C. Weevers, Keyenborg 128 str.
B-klasse: 1. Huiting, Gieterveen 189
str.; 2. L.J. Altena, Lutten 228 str.; 3.
G. ter Brink, Heelweg 250 str.
C-klasse: l. G. van Veldhuizen, Vor-
den 62 str.; 2. M. Maalderink, Toldijk
91 str.; 3. A. Wessels, Raalte 97 str.

De prijzen werden uitgereikt door
Wim Wisselink. De eerstvolgende
oriënteringsrit van 'de Graafschap-
rijders' wordt gehouden op 6 novem-
ber a.s.

Nat. kampioen-
schappen NB VR
dressuur
Afgelopen zaterdag behaalde onze
plaatsgenote Machteld heuveling te
Kootwijk met haar 8-jarige pony Jen-
nifer het hoogste aantal punten in de
klasse M met een Ie plaats. Hierbij
veroverde ze echter van alle gereden
klasses L en M een 2e prijs.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
'Un koe mot wetn dat e un kalf is ewes.'
Daor mot ik nog wel 's an denken a'k de luu heur klagen oaver 't lawaai
dat de jonges maakt die met de bussen weerumme komt van 't Lido in
Groenlo (Grolle) of de Woage in Halle. Natturluk, aadug is 't neet at ze
ow 's nachs um drie uur wakker reart. Maor op un andere maniere zit i'j
midden in 't darp ok an de eerste memme zoas bi'j de koetsentocht,
kunstmarkt, prettymarkt en gao zo maor deur. Dan hoef ze ok haos de
deure d'r neet veur uut, dan kriegt ze 't op de stoepe gepresenteerd.
En de olders van de jongeluu, die daor 's nachts ligt te alibanten, bunt
maor wat bli'j dat ze neet met un hoop bier in de boek achter 't stuur van
'n auto hoeft. As t'r ene verongelukt gif dat meer vedriet as dat t'r duuz-
end wakker wöd.
'n Ander geval wöd 't wanneer ze de boel af gaot brekken of op un ande-
re meniere rotzooi maakt, zoas in de hal van 't poskantoor. Too'k daor
kots zaoterdag 's maans de posbuss löag haaln was t'r net ene van de
post met de pröttel an 't opruumn. Meer as 'n emmer vol rommel van de
jonges die daor 's nachs tegange waarn ewes had e al opegaard. Daor-
naöst haddn zee de boel ok nog bez...
At 't zo deurgeet mo'j d'r op rekkenen dat de buutendeure 's aovunds
nao zes uur wel op slot geet. Dan is 't tillefoneern hier gebeurd en ok de
pekskes kö'j in de grote busse nao zes uur dan neet meer kwiet. Natuur-
luk heel vevealend veur Jan Publiek maor wat zölt ze anders. Umme
daor eiken maarn 'n half uur druk te wean umme de smeerpröttel van 'n
ander op te ruumn, daor past ze bi'j Tante Post veur. En geef eur 's onge-
liek. En daor in de weekends 's nachs altied maor oppassen of t'r ok wat
gebeurd, doar heb ze un posbode ok neet veur inehuurd.
Dat zol dan de taak van de peleitsie mott'n wean. Maor die bunt altied
nog an 't reorganiseren. Daor reorganiseert ze net zolange tot t'r gin ene
pelietsie-agent meer in Vodd'n is. Da's dan jammer veur ons as börgers
maor ok veur de agenten zelf die hier in Vodd'n ok graag wat meer man-
kracht zolln willen hollen. En wi'j veur de tillefoon neet altied te heurn
kregen: 'U wordt doorverbonden.' En dat is dan vake met ene die Vodd'n
neet kent en van wat t'r hier gebeurt gin flauw benul hef.
Maor wi'j hebt now un ni'je regering. Lao'w dus maor hoppen dat die
zorgt dat t'r meer geld kump veur de korpsen zodat ze wat meer agenten
op straote kont kriegen. Desnoods mot ze dan de hoofdcommissarissen
maor iets minder geven dan 240.000 gulden. Want zo'n salaris vinne
wi'j toch wel wat al te grijs, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

DIT ZEGT NIETS
OVEREEN

ARBEIDSPLAATS

Rabobank wintervakantie-
nieuws
Men heeft waarschijnlijk de zomervakantie nét achter de rug.
Het reisbureau is echter al in winterse sferen, want de nieuwe
reisgidsen zijn weer binnen!
Met name de wintervakanties zijn geschit voor een 'doe'-va-
kantie. Wat dacht u van een wandelvakantie op het onbekende
en rustige Canarische eiland El Hierro of het fraaie la Palma?
Eventueel gecombineerd met een week strand op het bloemen-
eiland Tenerife?

Tunesië was deze zomer een geliefde
strandbestemming. Met name in de
wintermaanden is dit land bij uitstek
geschikt voor een fascinerende rond-
reis. Of ver weg van alle drukte, la-
waai en stress een paar dagen echt tot
rust komen tijdens een zogenaamde
woestijnvakantie in de palmenoase
Tozeur. Van daaruit kunt u natuurlijk
ook op ontdekkingsreis gaan in het"
binnenland van Tunesië.
O f . . . naar de witte zandstranden in
het Caraïbische gebied. Een echt va-
kantieparadijs voor de verwende toe-
rist is het eiland Barbados, dat deze
winter door Martinair aangevlogen
wordt. Een goede indruk van Barba-
dos of één van de andere mooie Caraï-
bische eilanden krijgt men door het
bekijken van de videobanden, die
men vrijblijvend kan lenen.

Vanzelfsprekend heeft men ook een
uitgebreid assortiment wintersportva-
kanties.
Voor wie nog nooit op de lange latten
heeft gestaan, zijn er speciale begin-
nersreizen. Zowel de lessen, huur van
ski's, schoenen en de liftpas zijn al bij
de prijs inbegrepen. Op een gezellige
manier leert u zo skiën of langlaufen.
Gaat men met een groot gezelschap
skiën, dan zijn erin Oostenrijk specia-
le groepshotels te reserveren. Hoe

groter de groep, hoe lager de prijs per
persoon. Of in één van de fantastische
Franse skigebieden een chalet met
open haard, eventueel inclusief 'cha-
let girl', die voor u de dagelijkse
werkzaamheden verricht.

Als u misschien denkt: 'Ik boek mijn
accommodatie wel zelf want dat is
goedkoper', dan is het goed om te we-
ten dat veel touroperators een laagste
prijs garantie geven. De prijs die u in
Nederland betaalt, zal nooit hoger
zijn dan wanneer u rechtstreeks ge-
boekt zou hebben. Veelal betaalt u
juist minder! Naast deze prijsgarantie
heeft u bij ons ook de garantie dat u
voor optimale zekerheid kiest.

Kortom ook deze winter biedt uw Ra-
bobank Reisbureau vele mogelijkhe-
den en bestemmingen voor scherpe
prijzen. Zie ook de ingesloten Leuk-
ste Vakantie Krant. De aantrekkelijk-
ste vakanties zijn het eerst volge-
boekt. Wij adviseren u daarom niet
lang te wachten met het boeken van
uw vakantie, zodat u nog volop keus
heeft en precies die vakantie kunt uit-
kiezen die bij u past. Komdaarom snel
langs op ons reisbureau of bel ons, tel.
(05752) 1888. Rabobank Reisbureau,
Monique van Wijken Tiny Koning.
(zie ook advertentie.).



U KIJKT UW OGEN UIT IN DE JAARBEURS TE UTRECHT

6Dag van het Wonen'
Van zondag 4 tot en met woensdag 7
september wordt in Utrecht de
jaarlijkse Internationale Meubel-
beurs gehouden. Deze beurs begint
traditiegetrouw met de 'Dag van
het Wonen'. Voor een tientje - met
reductiebon slechts drie rijksdaal-
ders - kunt u op zondag 4 septem-
ber in het Jaarbeurscomplex uw
ogen uitkijken aan allerlei meubel-
nieuws en speciale exposities.

Veel aandacht is er ook besteed aan
sfeer en gezelligheid, zodat het voor
bezoekers echt een fijn dagje uit

wordt. U wandelt geluidloos over
zacht tapijt door de gangen langs hon-
derden stands met meubelen uit bin-
nen- en buitenland. Diverse aspecten
van wonen en inrichten krijgen in spe-
ciale exposities extra aandacht.

Computerroute
Als u met een gericht doel - 'wij wil-
len een nieuwe eethoek' - naar
Utrecht komt, kan de computer bij de
entree voor u alle exposanten met eet-
kamermeubelen uitprinten. Met die
lijst in de hand vindt u gemakkelijk en

snel de weg naar de juiste stands.
Wanneer u even wilt uitrusten onder
het genot van een hapje en een drank-
je, dan is er keus genoeg voor zowel
een kopje koffie als uitgebreid eten. In
de Marijkehal zijn 5 internationale
restaurants ingericht met Franse,
Duitse, Engelse, Belgische en Ita-
liaanse gerechten. Ook is er een Ne-
derlandse koffiebar. In de Marijkehal
vindt u ook de expositie 'Tien jaar
Nederlandse Meubelprijzen'.

Wilt u nog meer zien? Een pendelbus
- die voor de uitgang van het beurs-

complex klaar staat en waarvan be-
zoekers van de 'Dag van het Wonen'
gratis gebruik kunnen maken - brengt
u naar de showrooms van het Dutch
Design Center, Leolux en het Design
House.

De Dag van het Wonen is toeganke-
lijk van 10.00 tot 18.00 uur. De entree
voor deze consumentenmanifestatie
bedraagt/ 10,00. Kinderen tot 12 jaar
hebben gratis toegang. Met de reduc-
tiebon onderaan deze pagina krijgen
bezoekers bij inlevering een korting
van ƒ 2,50 op de normale entreeprijs.

Tal van fabrikanten en ontwerpers hebben in de afgelopen tien jaar
meubels voor de prijzen ingestuurd. Een en ander heeft voor de
meubelindustrie duidelijk stimulerend gewerkt.

Er kwam aandacht voor design. De meeste fabrikanten van eigentijdse
meubelen hebben nu vaste ontwerpers in dienst of werken met free-lance
designers. Tien jaar geleden behoorde zoiets tot de uitzonderingen. In
ons land met zijn traditie van klassieke meubelen is sinds begin jaren
tachtig het accent geleidelijk verschoven van het traditionele naar het
actuele, eigentijdse meubel. Nederlandse ontwerpers zijn in de afgelo-
pen jaren doorgebroken. Sommigen van hen hebben zelfs over de gren-
zen rmamgemaakt en werken in opdracht van buitenlandse fabrikanten.
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot aanpassing van het concept voor
de tiende editie van'de Meubelprijzen. Er zijn twee categorieën toege-
voegd: I ) de 'Prijs voor industriële produktkwaliteit* en 2) de 'Prijs voor
het Nederlandse meubelontwerp bij buitenlandse fabrikanten'. De 'Prijs
voor het beste Nederlandse meubelontwerp' en de 'Prijs voor jonge ont-
werpers' blijven gehandhaafd. Alle inzendingen worden ook dit jaar
weer beoordeeld voorde 'Stijlprijs'.

Lezers van dit blad krijgen bij inlevering van deze ingevulde

bon een korting van ƒ 2,50 op de normale entreepri js van

ƒ 10,- p.p. Deze bon is geldig voor twee personen.

Naam:

Adres:

Plaats:

Uiteraard is er op de Meubelbeurs ook
veel nieuws te zien. De meeste expo-
santen houden dit echter tot het laatste
moment geheim. We kunnen u hier al
wel een paar noviteiten verklappen.
Zo brengt Society Zit Comfort senio-
renfauteuils met handige extra's als
een ing^^iwde krantcnbak, een uit-
klapbaarWfeltje en een lade. Opval-
lend is ook het tv-meubel van Lourens
Fisher, vervaardigd van glas en me-
taal. Door de constructie en de toepas-
sing van glas lijken tv en videorecor-
der wel iflfc ruimte te zweven.

En wat denkt u van een omdraaitafel?
Het is een bijzettafeltje uit de collectie
van Van der Pol & De Heus Creations,
waarvan het blad aan weerskanten te
gebruiken is. Sterling brengt de Ul-
ferst electrisch verstelbare draaistoel,
die uiterst licht - via een druktoets in
de armleuning - te bedienen is en vrij-
wel geruisloos werkt.

HELMINK
meubelen
VORDEN/IEL 05752 • 1514 ZUTPHENSf'EG 24

EIBERGEN/TEl. 05454-74190 J. W. HA ' JSTRAAT J

HELMINK MAAKT HET MOOIERWu THUIS

DE ZONNEBLOEM GROEIT.
De 30.000 vrijwilligers van de Zonnebloem doen meer dan
bootvakanties op de Rijn. Zij organiseren voor langdurig
zieken en gehandicapten ontspanningsbijeenkomsten, ver-
zorgen een dagje uiten, heel belangrijk, komen regelmatig

langs voor een gesprek. Er zijn ruim 1400 afdelingen, met
veel praktische initiatieven.
Dit jaar bestaat de Zonnebloem 45 jaar.

de zonnebloem Postbus 2100, 4800 CC Breda

Telefoon (076) 602060

Geef de Zonnebloem/25,—

Giro 145

Terborg houdt het tweede
Oostelijk Vocalistenconcours
De gemeente Wisch, waartoe het stadje
Terborg behoort, gaat voor de tweede
maal het Oostelijk Vocalistenconcours
organiseren. Vastgesteld mag worden
dat het eerste concours in 1993 een
schot in de roos is geweest met het kwali-
tatieve niveau van de bijna 30 solisten
uit Gelderland en Overijssel.

Waarom een vocalistenconcours?
In vergelijking met instrumentalisten
hebben zangtalenten niet tot nauwe-
lijks de mogelijkheid om hun capaci-
teiten te tonen. Of beter gezegd: te la-
ten horen. In oost-Nederland zijn veel
goed geschoolde amateurs en toekom-
stige beroepszangers die zich graag
zouden presenteren voor een deskun-
dige jury. Bovendien is het een mooie
kans om kennis te maken met colle-
ga's en de kwaliteiten te meten in een
professionele 'competitie'.

Het begin van een traditie
Door het Oostelijk Vocalistencon-
cours in het leven te roepen, krijgen vo-
cale talenten een afgemeten kans zich
te presenteren.Tegelijkertijd wordt het
publiek gediend met boeiende cultuur.
Het tweede Oostelijk Vocalistencon-
cours vindt (bij voldoende deelname)
plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 okto-
ber in de Nederlands Hervormde kerk
te Terborg. Het ligt in de bedoeling het
concours jaarlijks te organiseren. De
verwachting is gerechtvaardigd dat het

concours zal uitgroeien tot een traditie
voor alle liefhebbers van de zangkunst
in oost-Nederland.
Er zijn vier categorieën in drie niveau-
groepen waarin men kan meedingen,
nl. volkslied, kunstlied, concertzang,
opera/operette/musical.

Wat staat er op het spel?
Ten eerste uiteraard de kans op een
bijzondere presentatie. Daarnaast een
deskundige jury, bestaande uit gere-
nommeerde beroepsmusici onder wie
mevr. Erna Spoorenberg uit Vught,
mevr. Mya Besselink uit Cadier en
Keer en de heer A. Smeets uit Culem-
borg. Verder een heerlijke akoestische
ambiance in de eind 1992 gereedgeko-
men prachtig gerestaureerde kerk te
Terborg.
Aan het concours zijn geldprijzen ver-
bonden. Voor niveaugroep A tot f
300,-, voor niveaugroep B tot f 600,-
en voor niveaugroep C tot f 1.000,-
(prijs van de gemeente Wisch).
Solisten onder de 27 jaar maken boven-
dien kans op deelname aan het Natio-
naal Concours van de Stichting Jong
Muziektalent Nederland in december.

Informatie
Gemeente Wisch, Kerkplein 7, 7051
CX Varsseveld, postbus 6, 7050 AA
Varsseveld, tel. 08352-56851 de heer A.
ten Velde, tel. 08352-56631 de heer H.
Mulder.

dagboekl
^"^ Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Terug in de tijd
We leven in de tijd van de herdenkin-
gen. In juni was het D-day, de dag dat
vijftig jaar geleden de bevrijding be-
gon van Europa. En in de maand die
nu voor de deur staat is het operatie
'Market Garden', de mislukte poging
van de geallieerden om een snelle
doorbraak te forceren bij Arnhem, nu
precies een halve eeuw geleden.

Je moet in die tijd al een jaar of vijf-
tien zijn geweest om je die spannende
dagen te herinneren. Dagen waarin
onderdrukte Nederlanders hoopten op
een spoedig einde van de oorlog zodat
een nieuwe winter vol ellende hen
bespaard zou blijven. Wie de honder-
den parachutisten heeft zien neerda-
len en het geschut zo dichtbij heeft
horen bulderen, zal deze dagen niet
snel vergeten.

Maar er zijn sindsdien miljoenen
mensen geboren die dit niet persoo-
nlijk hebben beleefd. Die - als ze er al
belangstelling voor hebben - moeten
luisteren naar de verhalen van de ou-
deren. Of die over de strijd van de
geallieerden de verhalen zullen lezen
in de krant. Verhalen van mensen die
het wel van dichtbij hebben meege-
maakt.
Een andere en zeker zo boeiende ma-
nier om die dagen te beleven is: het le-

zen van een van de vele boeken die
over die tijd en de periode van deze
oorlog zijn geschreven. In de biblio-
theek zijn tientallen boeken aanwezig
over dit stuk historie. Er is zelfs een
speciale uitstalling gewijd aan deze
'Een brug te ver'-periode. En blade-
rend en lezend in deze boeken leef je
mee met de mensen die als burger of
militair die spannende dagen heel di-
rect hebben meegemaakt.
Dat is een van de boeiende kanten van
het boek: je kunt al lezend jaren en
zelfs eeuwen overbruggen. Kennis
maken met het leven van heersers, le-
zen hoe gewone mensen vroeger leef-
den, ontdekken dat die goeie ouwe
tijd helemaal niet zo goed was, dat de
problemen van nu er ook vroeger al
waren en dat de mens die nu leeft de-
zelfde is als die van toen. Precies de-
zelfde.
Lezend in boeken over voorbije tijden
ga je de tijd waarin je nu leeft beter
begrijpen. Ga je ook ontdekken waar-
om de mensen van nu geen kans zien
om in vrede met elkaar te leven en dat
er altijd spanningen zullen zijn. Dat is
watje kunt leren uit de historie die we
dank zij boeken over vroeger leren
kennen. Ook daarom zijn historische
boeken waarschijnlijk zo populair en
worden ze veel geleend en gelezen.
Misschien is het een goed idee om in
de komende septembermaand vol
herdenkingen eens een boek mee te
nemen dat over de jaren van de laatste
wereldoorlog gaat. Al was het alleen
al om blij te zijn dat we nu de a.s. win-
terperiode gelukkig niet met een hart
vol angst tegemoet hoeven te zien.
Mede dank zij de inzet van de vele
jonge mensen die in 1944 de slag om
Arnhem niet hebben overleefd.

Boekanier

Weekendrecept
Vlogman
Gestoofde runderlappen
Bereidingstijd: '/2uur
Stooftijd:2-2'/2Uur

Benodigdheden voor 6-8 personen: 800 gram runderlappen, 160 gram
margarine of boter, 4 eetlepels geurige azijn of eenvoudige rode wijn, 2
kruidnagels, 2 kleine laurierblaadjes, peper, zout, 2 grote in lange, dunne
snippers gesneden uien, 80 gram bloem, 6-8 middelgrote in plakjes
gesneden wortel, '/2 liter vleesbouillon van l tablet, 4 eetlepels uitjes uit
't zuur of Amsterdamse uitjes, 3 eetlepels droge rode wijn, aroma, 3
eetlepels gehakte peterselie.

Benodigd keukengerei: grote braadpan met goed sluitende deksel,
steel- of koekepan, pollepel, voorverwarmde schotel.

Bereidingswijze:
Smelt de helft van de margarine in de braadpan en laat het heet worden.
Bak de runderlappen aan alle kanten snel bruin. Giet er langzaam, langs
de rand van de pan, zoveel kokend water bij dat het vlees juist onder
staat. Breng het water opnieuw aan de kook en voeg de azijn, kruidna-
gels, laurierblaadjes, '/2 theelepel peper en naar smaak zout toe. Zet het
deksel op een kiertje op de pan, zodat daaruit op de getemperde warmte-
bron, in '/2 uur al het toegevoegde water weer verdampt. Keer gedurende
die tijd het vlees af en toe. Voeg de uien toe en laat die glazig worden.
Doe de plakjes wortel bij het vlees in de pan. Verwarm de margarine in
de steel- of koekepan tot het schuim begint weg te trekken. Voeg de
bloem toe en roer tot de margarine en de bloem kastanjekleurig gewor-
den zijn. Neem de pan van het fornuis. Schenk de bouillon al roerende bij
de gebruinde bloem. Blijf roeren tot een gladde saus ontstaat en schep
die met de uitjes en de wijn bij de runderlappen. Schep alles goed door.
Temper de warmtebron zodra de saus kookt en laat het vlees in de nu
goed gesloten pan 2 uur of langer stoven tot het gaar is. Vul in die tijd de
saus eventueel met weinig warm water aan. Verwijder de laurier en de
kruidnagels. Proef de saus en voeg daaraan naar smaak peper, zout en
aroma toe. Serveer het gerecht op een voorvervarmde schotel in de saus
en bestrooid met peterselie.

Tip van de kok:
Vervang de worteltjes, als die duur of niet verkrijgbaar zijn, door 400
gram in repen gesneden winterpeen. Bedenk dat op deze wijze bereid
rundvlees l of 2 dagen na de bereiding nog beter van smaak is. Maak een
extra hoeveelheid klaar als er van een voordelige vleesaanbieding kan
worden geprofiteerd.

Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752) 1010.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 2663

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vundcrinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordcnseboswcg

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466

DcDoeschot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijklt/ml5en2
De Lacgte

Voornckamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd,Enkwegl5A, tel. 1030

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerensrraat
H.K.vanGelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Hceckcrenstraat
Dr. G. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. A lof s, MispelkampdijkSO, tel. 3309

B.Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuïvelhof

Molcnwcg
Insul indelaan
Wilhelminalaan
Emmaplcin
Mulderskamp
Almensewcg
Het Hoge
Overweg

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroet 16, tel. 3397

HetJebbink
DeBoonk
HètElshof
DeHaar
DcStcege
HetGulik
HetWiemelink
Het Vaar werk

HetMölenblick
Het Vogel bosje
DeBongerd
De Hanekamp
De Stroet
HetKerspel
Mispelkampdijk



Wij zijn blij met de geboorte
van onze dochter en zusje

Maaike Mirjam

Herman, Mirjam en
Peter Eskes-Paap

24 augustus 1994
Kapelweg 14
7233 SC Vierakker

Wij zijn dankbaar en heel ge-
lukkig met de geboorte van
ons dochtertje en zusje

Esmee

28 augustus 1994

Ab en Ria Regelink-Vliem
Lieke
Dewi

Everhardinkweg 5a
7021 MP Zelhem

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

Leonieke Antonia

Wij noemen haar

Lieke

Frank, Ans en
Hilke Veenendaal-Kuperij

29 augustus 1994
Brinkerhof 68
7251 WP Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor partl-
culleren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; elkeregelmeerf -t,-%
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichtingen! 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactlos
wordennletgeplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50administratiekosten In reko-
nlnggebracht.
Telefonisch opgegeven contactlos
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Nieuw hoedenatelier: hoe-
den op maat, ook voor bruilof-
ten. Openingstijd: 9.00-12.00
uur. Veldsebosweg 20, Warns-
veld. Tel. 05750-22275/05750-
42844.

• Verse trosanjers van eigen
land te koop per bos v.a. f 3,-
en tevens kant-en-klaarbloem-
stukjes." Schoenaker, Vierak-
kersestraatweg 22, Vierakker.

• TE KOOP: tekentafel, afm.
100x150. Tel. 05752-3806.

• Ter overname gevraagd:
woonhuis/boerderij ver-
bouwd of nog te verbouwen in
buitengebied van Hengelo,
Vorden of Ruurlo. Eventuele
overname in bewoonde staat.
Uw reaktie onder onderstaand
nummer wordt discreet behan-
deld. Brieven onder nummer
R14-1. Buro Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

• TE HUUR GEVRAAGD:
zelfst. woonruimte/etage in
Vorden. Brieven onder nr.
V23-1. Buro Contact Vorden,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• TE HUUR: bovenetage, 5
kamers. Tel. 05754-1617.

Wilt u leren knippen en naaien
of wilt u de kneepjes van het

vak leren?
Dat kan bij:

/. Kroese-Olthof
Het Kerspel 28-VORDEN

Bel voor inl. en opgave:
05752-1053.

Bij voldoende belangstelling
ook 1 x per 14 dagen les.

Lessen starten 1 september.

OPEN DAG
TE HENGELO (GLD)
* • • 3E LUSTRUM * * *
"In Stap en Draf' 1979 - 1994

PROGRAMMA
4 september 1994

8.30 uur Jurering.
10.00 uur en 10.30 uur
Vertrek aanspanningen.
Vanaf 10.30 uur demonstratie
Kringgrocp 'Noordink' en
Wclsn-ponyclub.
Vanaf 12.00 uur binnenkomst
deelnemers morgenrit en
uitreiking prijzen.
14.00 uur Vertrek middagrit.

Vanaf 14.00 uur demonstratie sledehonden en krachtmeting
met paard.
16.00 uur Binnenkomst middagrit.

Komt dus met velen naar het terrein 'De Hietmaat'.
De toegang is geheel gratis.

De Vordense Cabaretgroep

Hoe? Zo!
hef de liedjes van hun theaterprogramma

op een bandje loaten zetten.

Dit bandje wödt an ut publiek presenteerd
in een speciaal programma op

VRIEJDAG16 SEPTEMBER

Met medewerking van

de Vordense troubadour

Gery Groot Zwaaftink
en

"OP DRIFT'

Ditzalweanbie:
"DE HERBERG"

Dorpsstroate 10 in Vorden

Ut programma begint um half negen en wie
hopt oe dan ok tegen te kommen. Ie meugt

gratis noar binnen, maor een vriewillige
biedrage stelle wie natuurlijk zeer op pries.

Ie komt toch ok?!

Uw vloerbedekking snel weer schoon?

• Weinig water, waardoor
bijna elk tapijt binnen
een uur weer droog is

• Volkomen veilig en on-
schadelijk

• Geen zeepresten, die
weer vuil aantrekken, zo-
dat uw tapijt zacht, fris en
net zo lang schoon blijft
als nieuw tapijt

• Wij reinigen ook meu-
belstoffering bij u thuis

Bel vrijblijvend voor meer
informatie!

CHEM-DRY® Tel. 05750 4 33 77

D«Voomekamp41
7251 VKVofden
Tel. 05752-3818
Fax 05752-1511
Postbus 89
7250ABVofden

VOF REULING
ELEKTROTECHNIEK

Laat ledereen maar
kletsen!!
Even voor alle duidelijkheid.

Reuling Elektrotechniek
Tel. 05752-3618

Dag en nacht bereikbaar!

Om ruimte te maken voor de NIEUWE MEUBELKOLLEKTIE, geven wij
gedurende de maand september, buiten onze normale 1 0% korting
op meubelen, nu op alle showroommodellen

5 M 30% extra korting
Profiteer dus de gehele maand september van deze speciale aanbiedingen.

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL-EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2-Hengelo (Gld.)-Tel. 05753-1484

3000m2woonplezier

ALTIJD 10% KORTING OP MEUBELEN BIJ KONTANTE BETALING ,

Deze week
bij aan koop van

'n gebruikte auto*
1 jaar gratis

non-stop garantie
(vanaf/ 7.500,-)

K€ w. j. r,-; KOOI
IE3I M UM

Opel/Isuzu-dealer:
'Tramstraat 13, Lochem.
Tel. (O573O) 5 25 55

^ïaaé*"&? f)

Zutphenseweg 1 A - Vorden - Tel. 3773

Extra belegen kaas , oc
ftnngrnm Ö.VÖ

Boeren Gatenkaas
jong belegen
FflD grom

Boerenbrie 52+
pittiger als roombrie
1 nn grnm

Kruidenkaas
goed smeerbaar
1 nn grnm

Schouderham
1 Ff} grnm

Cashewnoten
vers gebrand
9Dn grnm

6.45

2.35

1.89
1.79

4.50
Zoekt U een smakelijk cadeau:
Denk eens aan een KAASPLATEAU.

Elly Teeuwen.

n
INSCHRIJVEN NIEUWE DANSCURSUS
VANAF 17 AUGUSTUS DAGELIJKS OOK TELEFONISCH 05730-51836

DANSSCHOOL VEELERS HEEFT CLUBS VOOR:
paren:
BEGINNERS EN GEVORDERDEN

Tijdens een gezellig avondje uit, onder
deskundige leiding en in een grote zaal
met een dansvloer van 170 m2 leren wij u
de beginselen van het dansen; of frissen
wij uw geheugen weer op.

Bovendien krijgt u bij ons de gelegenheid
het geleerde in praktijk te brengen. Wij
organiseren regelmatig dans- en
oefenavonden, vaak met live-muziek.

Dansen is voor iedereen, voor jong en op
leeftijd, beginners en meer of minder
gevorderden. Dansen in het ritme van
deze tijd. En voor iedereen is er een
groep waarin hij en zij zich thuis voelen.
Samen of apart, alleen of met kennissen.

Voor inschrijvingen of inlichtingen kunt u
vanaf 17 augustus bij ons terecht.

scholieren:
BEGINNERS EN GEVORDERDEN

Opgave voor de scholieren:
In LOCHEM op:
Zondag 28 augustus van 17.00-19.00
uur. Vrijdag 2 sept. van 17.00-19.00 uur
In LAREN op maandag 29 augustus van
18.00-19.15 uur in zaal STEGEMAN.
In RUURJ^op dinsdag 30 augustus van
18.15-19.3i?iur in DE LUIFEL.
In GEESTEREN op woensdag 31
augustus van 17.00-18.00 uur in zaal
BAAN.
In BORCULO op woensdag 31 augustus
van 18.15JÉL30 uur in zaal PETERS.
In VOROBrop zaterdag 3 sept. van
18.00-19.30 uur in het
DORPSCENTRUM.
In NEEDE op maandag 5 sept. van
19.30-20.45 uur in zaal MEYERS.

Inschrijfgeld* 10,-per persoon.

Voor de clubs voor volwassenen kunt u zich telefonisch opgeven.
Dansschool Veelers - Tramstraat 37-39 - 7241 CH Lochem

Tel. 05730-51836.

WEEKENDAANBIEDINGEN:

ACHTERHOEKSCHE
BOLUSSEN
ouderwets lekker,

gevuld met kaneel en suiker

nu voor

GOEDGEVULDE

MÜSLI KRUIDKOEK
met noten en rozijnen

DIT WEEKEND:

voor 4,50
'n hartige variatie:

SATEH BROODJES
DIT WEEKEND:

voor maar 1,65
zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

Wij zijn blij u
na de vakantie weer terug te zien.

DAAROM DEZE AANBIEDINGEN:
GELDIG do. - vrij. - zat. 1,2 en 3 september

Tip voorde boterham:

CASSELRRIB
1,98100 gram

KEURKOOPJE voor donderdag 1 september:

DUITSE BIEFSTUK
2,69100 gram

SPECIAL:

Runder-
schnitzel

1 00 gram

2,79

VLEESWAFtEN-
SPECIAL:

Munsterspek
(spek gevuld

met ham en kaas)

1 00 gram

1,89

KEURSUGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

TRIOMPHE DE
VIENNE
HANDPEREN

2,9511/2 kilo

250gram

HANDGEPLUKTE
SPERZIEBONEN

perkjlo i j

MAANDAG
5 SEPT.:

PANKLARE
Groene Kool

500 gram 1 %/ 0

DINSDAG
6 SEPT.:

PANKLARE
Bakschotel

500 gram £\)U

WOENSDAG
7 SEPT.:

PANKLARE
Koolraap

500 gram 1^0

d*
échte

Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

4 GEVULDE
KOEKEN

4,95

SUIKIiRBROOD

NU l jï/Ö

MUFFINS
metrozijnen

nU6halen O 06191611

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384



1. BANKSTELLEN & STOELEN
2. KASTEN & TAFELS
3. INRUILSERVICE
4. LOSSE KUSSENS
5. LAGE PRIJZEN

Kom ook eens kijken!
De verkoophal is
iedere dag geopend,
behalve zondags.
Vrijdags zelfs tot 21.00,
zaterdags tot 16.00 uur.

DORPSSTRAAT 20 - HALLE - TEL 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

De Spannevogel
GORDIJNEN - VINYL - LAMINAAT en

PARKETVLOEREN

Tevens gespecialiseerd in ZONWERINGEN en ROLLUIKEN!
Vakbekwame stoffeerders zorgen voor jarenlang woonplezier.

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL-EN TAPIJTENHUIS

Barchemseweg 40-Ruurlo-Tel. 05735-3193
3000 m2 woonplezier

ALTIJD 10% KORTING OP MEUBELEN BIJ KONTANTE BETALING

TE KOOP: GROTE PARTIJ

enTEELAARDE
CUNETZANDinRuuno

(incl. schone grondverklaring)

A. J. LUSINK B.V. RUURLo
Tel. 05735-1 31 8/1 91 8 - Fax 05735-31 1 4

2 BOS BLOEMEN 8,95

5 VASTE
PLANTEN

POTEN 4,75 PER KILO

DIJEN
7,95 PER KILO

Poelier HOFFMAN

DUITSE LESSEN
IN VORDEN
AANVANG NIEUWE CURSUS

VOOR BEGINNERS:

1 SEPTEMBER 1994

INLICHTINGEN EN REGISTRATIE:
NIEUWSTAD 28 - 7251 AH VORDEN

TEL. (05752) 14 43

ENGELSE LESSEN IN VORDEN
"HEADWAY'rtr

EEN NIEUWE UNIEKE CURSUS

ENGELS VOOR BEGINNERS
AANVANG LESS'EN

1 SEPTEMBER 1994

INLICHTINGEN EN REGISTRATIE:
NIEUWSTAD 28 - 7251 AH VORDEN

TEL. (05752) 14 43

Tonny Jurriëris
AUTOSCHADE

iSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Afvallen? NM gratis inschrijven
bij Weight Watchers.

Kom nu naar Weight Watchers.

U hoort daar alles over snel afvallen,

terwijl u toch smakelijk kunt blijven eten.

U maakt daar tevens kennis met het

gloednieuwe Superstart Programma.

En als u vóór 30 september a.s. met

deze advertentie naar onder-

staande adres(sen) komt, krijgt u

van ons het inschrijfgeld cadeau.

Een korting van maar
liefst/ 25,-!

Tel.: 070-390 62 50

U bent van harte welkom:

maandag 18.30 t/m 19.30 uur Lochem
zalencentrum Bousema, Zutphenseweg 35

woensdag 18.30 t/m 19.30 uur Vorden
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6

donderdag 18.30 t/m 19.30 uur Groenlo
Wheme Höfken, Wheme 3

BERKEL-B
Instituut voor

STUDIE en BEGELEIDING

\
Aanmelding JJrilï1 Informatie

IJssolkado 27, Zutphon. 05750-41456/21819

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

Autobedrijf POLMAN
2x Mercedes 190D '88-'91
Mercedes 300TD '83
3xSuzukiAlto '84-'88-'90
3x VW Golf 1.6 5-drs '85-'90-'91
3x Opel Corsa 1.2 '87-'88
2x VW Golf Diesel '85-'86
Opel Kadett Car 1.4i 5-drs '90
Opel Kadett 1.3 GT '86
Opel Kadett 1.3 Club 5-drs '88
Seat Malaga GLX 1.5 '91
Ford Fiesta 1.1 icheers '91
Mazda323HB1.3 '89
Nissan Sunny 1.7 D '89
FiatUno '89
Honda Civic 1.3 Luxe '85
VW Polo Fox Coupe '88

Bovag-lid - A PK-keuringsstation

Vordenseweg 21 -23 - WARNSVELD

. Telefoon 05752-3568 ,

DE VAKMAN
Alles voor de doe-het-zelver

OPRUIMING
Diverse artikelen, waaronder VERF

„«25% KORTING!

BOUW- EN HOUTBEDRIJF

Leestenseweg 10 - ZUTPHEN - Tel. 05750-21796

Zoveel goeds
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

Zonnebloem- i
pitten, I

gebroken Soja |
en Sesarnzaad

•o S— JL^.

c
<->
ex
v
u

t winkeltje in brood en banket

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

****

*** *HALLE*

KEN IEPIE ZAALl

10 SEPT
JHfkmK

IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

BUS 2
21.15 u. TOLDIJK - De Bremer
21.20 u. STEENDEREN - Postkantoor
21.25 u. BAAK - Bushalte
21.30 u. WICHMOND - Café Krijt
21.35 u. HENGELO - Lankhorsterstraat
21.37 u. HENGELO - Sporthal/Super
21.55 u. HALLE - De Woage

BUS TERUG OM 2.20 UUR

BUS 4
21.00 u. ACHTER DREMPT - Café De Saks
21.05 u. DREMPT - Kerk
21.10 u. HOOG KEPPEL - Zaal Jansen
21.15 u. LAAG KEPPEL • Gouden Leeuw
21.20 u. HUMMELO - Halte dorp
21.25 u. HUMMELO - Café Tolbrug
21.35 u. KEYENBORG -Zaal Winkelman
21.37 u. KEYENBORG - Café Evers
21.40 u. VELSWIJK - Postkantoor
21.50 u. Halle - De Woage

BUS TERUG OM 2.20 UUR

BUS 5
21.20 u. WARNSVELD - W'centrum Scheperskamp
21.30 u. VORDEN - N.H.-kerk
21.40 u. RUURLO - N.S.-station
21.50 u. VELDHOEK - Wentink
22.00 u. HALLE - De Woage

BUS TERUG OM 2.25 UUR
Let op: De lijndiensten blijven ongewijzigd!

GITAAR LES
in Vorden

elke maandagmiddag
in het Dorpscentrum
door gedipl. docent:

Eduard Pee/en,
tel. 05750-16240

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

AKCIeaning
Service

vraagt

SCHOON-
MAAKSTER
voor objekt te Warnsveld
op de dinsdagavond en

donderdagavond

Tel. 05730-57506

Donderdag 1 september
begint de

HUIS-
VROUWEN-

GYM
weer in het Dorpscentrum.

Lestijden:
19.00 tot 20.00 uur.

Nieuwe leden zijn welkom!
Neem eens een proefles!

M. Stoffels
Zutphenseweg 4

VORDEN
TeLnr. 2367

Auto Materialen Vorden

• BLAUPUNKT

dealer

Groot assortiment
voorradig. Alles tegen
zeer scherpe prijzen.

Handelsweg 4
7251 JG VORDEN
Tel./Fax 05752-3228

GIRO 26000
NEDERLANDSE KANKERStSTKuOlNG. SOPHIAIAAN 8,
1075 BR A M S T E R D A M T E L , 020 5700500.

ADVERTEREN
KOST GELD...

NIET
ADVERTEREN
KOST MEER!



CONTACT DERDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 1 september 1994
56e jaargang no. 23

Wereldwinkel vraagt
steun consumenten
Gedurende de hele maand september
vraagt Wereldwinkel Vorden de steun
van zoveel mogelijk consumenten
voor de oproep 'Europa open voor eer-
lijke koffie'. Een pakket van voorstel-
len van de Wereldwinkels in Europa
aan het Europese parlement. De We-
reldwinkels vragen hun klanten een
oproep te ondertekenen om maatrege-
len te nemen voor rechtvaardige kof-
fieprijzen ten gunste van koffieboeren
in ontwikkelingslanden. Door het
plaatsen van een handtekening in een
zogeheten 'bonenboek' kan iedere
consument de actie ondersteunen.
Tijdens een bijeenkomst half oktober
in Brussel, zullen de Europese Wereld-
winkels alle bonenboeken van de ruim
drieduizend Wereldwinkels in vijftien
landen aanbieden aan het Europarle-
ment.
Ofschoon de koffieprijzen in de laatste
maanden fors gestegen zijn, is het posi-
tieve effect daarvan voorde koffiepluk-
kers en seizoenarbeiders zeer beperkt.
De lage koffieprijzen op de wereld-
markt in de voorbije jaren hebben ech-
ter grote invloed gehad op het leven
van veel koffieboeren. Hun inkomen
is fors gedaald. Koffieplantages zijn
sterk verwaarloosd en er is sprake van
ondervoeding en schrijnende ar-
moede zodat sommigen noodgedwon-
gen naar de sloppenwijken van grote
steden zijn getrokken.
De koffieboeren die leveren via de
voorwaarden van het Max Havelaar-
keurmerk, zijn weliswaar beter af,
maar de Wereldwinkels stellen maatre-
gelen voor zodat de koffieboeren, kof-
fieplukkers, dagloners en seizoenar-
beiders in het algemeen een mens-
waardig bestaan zullen hebben en het
voor hen mogelijk is te blijven werken
voor een redelijk loon.
Dit doen zij in hun oproep 'Europa
open voor eerlijke koffie'. Wereldwin-
kel Vorden staat elke vrijdagochtend
op de markt.

Laatste mogelijkheid
tot diploma-
zwemmen dit seizoen
Het zwembad In de Dennen organi-
seert volgende week voor de laatste
keer dit zwemseizoen diplomazwem-
men voor alle diploma's. Vooraf-
gaand aan het officiële afzwemmen is
er op woensdag 31 augustus de moge-
lijkheid om proef te zwemmen. Don-
derdagavond l september zal een vol-
wassengroep diplomazwemmen en
op zaterdagochtend 3 september kan
er voor alle diploma's afgezwommen
worden.

JubileumfeestweekVierakker-Wichmond

RTV
Jan Wee vers won zondag de ATB-
wedstrijd in Heeswijk-Dinther. Op
een zwaar cross-parcours waar de er-
kende crossers goed uit de voeten
konden, liet Weevers z'n medevluch-
ters na een half uur de hielen zien en
kwam na twee uur wedstrijd met l !/2
minuut voorsprong solo aan. Voor
professionals als Wim de Vos en
Frank van Bakel.
Rudie Peters behaalde in Gendringen
zijn elfde overwinning dit seizoen;
Edwin Maalderink werd hier derde,
Ralf Vos negende en Jeroen Dimmen-
daal vijftiende. In hetzelfde Gendrin-
gen behaalde Wim Bosman een ze-
vende plaats en werd Peter Makkink
20e bij de amateurs A.
In Wurselen (Duitsland) werd Lars
Vos 10e ineen juniorencours.
Andre Bargeman werd 4e in een tij-
drit in Dodewaard.
De 19e Oranje Ronde van Wichmond
kende in beide categoriën sterke win-
naars. Bij de veteranen ontstond hal-
verwege een kopgroep van twee man
die een max. voorsprong van 35 dec.
keurig wist te verdedigen en op de
streep er nog 11 van overhield.
Ben Pouwels uit Cuyk was de sterk-
ste.
De amateurs B maakte er een mooie
wedstrijd van met vele ontsnappin-
gen; deze werden allemaal terugge-
pakt door de vele RTV-ers, zodat het
een massasprint werd. Vijf meter voor
de streep leek Rudie peters in gewon-
nen positie te liggen, maar door een
flinke jump van Marcel Kranenburg
uit Apeldoorn mocht hij de grootste
beker meenemen. Edwin Maalderink
werd tiende en Ralf Vos elfde. De or-
ganisatie kon weer terugkijken op een
geslaagd evenement, ook al omdat het
weer uitstekend was.

De optocht van historische wagens
in Wichmond die in het teken stond
van het 1200-jarig bestaan en te-
vens het 75-jarig bestaan van de St.
Oranjevereniging herdacht was
een groot succes. De inwoners van
Vierakker-Wichmond hadden bij
dit jubileum met maar liefst 19 wa-
gens dit historische feit uitgebeeld.

Zaterdagmiddag was het dan zover
om deze verschillende uitbeeldingen
aan het vele publiek te tonen. Door de
voorzitter van de St. Oranjevereni-
ging, dhr. H. Rietman, werden alle
aanwezigen van harte welkom gehe-
ten in het bijzonder het gemeentebe-
stuur, burgemeester dhr. Kamerling,
de voorzitter van de Stichting 1200
jaar Wichmond, de juryleden, vende-
liers, muziekkorpsen, speciaal Jubal,
die voor deze gelegenheid in speciaal
historische kledij in de optocht weer
mee marcheerde, en dankte de inwo-
ners voor hun inzet om dit alles in
zo'n kleine gemeenschap ten uitvoer
te brengen.
Vervolgens werd het woord gevoerd
door de voorzitter van Stichting 1200
jaar Wichmond, dhr. Jo Bouwmeister:
'Het is voor ons als Stichting 1200
een bijzondere eer om u allen op deze
middag een bijzonder woord van wel-
kom te mogen heten.
Toch allereerst willen wij nogmaals
de Stichting Oranjecomité van harte
gelukwensen. Het organiseren van het
Oranjefeest, wat in Vierakker-Wich-
mond zo klein is begonnen, en wat
uitgegroeid is tot een heuse feestweek
waar jong en oud van genieten, ver-
dient alle lof, en het is een feestweek
geworden, dat een begrip is geworden
in de gehele gemeenschap van Wich-
mond-Vierakker en ver daarbuiten.

Een feest waar men telkenjare weer
met veel plezier naar uitziet.
Bijzonder is dat wij als Stichting 1 200
Wichmond- Vierakker in dit jubi-
leumjaar en op deze middag een his-
torische optocht mogen aankondigen
die geheel in het teken zal staan in het
1 200-jarig bestaan. '
Het hoogtepunt in de feestweek van
het jubilerende Oranjecomité waren
wel het openluchtspel en de oecume-
nische dienst met broodmaaltijd.
Door de enorme inzet van de vele
straten, instellingen en verenigingen
en de volledige iznet en medewerking
van het Oranjecomité is mede op ver-
zoek, en grote wens, ter afsluiting van
de viering 1200 jaar een historische
optocht gehouden. Hiervoor is veel
dank verschuldigd aan het Oranjeco-
mité, maar ook aan alle medewerkers
voor hun enorme inzet en werk die
deze zware klus hebben geklaard.
Deze optocht is tevens het einde van
de viering van de festiviteiten van het
1200-jarig bestaan van Wichmond-
Vierakker. Daar willen wij als Stich-
ting 1200 toch even bij stilstaan en
een welgemeend dankwoord tot u al-
len uitspreken, allen die hebben
meegewerkt aan de festiviteiten en
aktiviteiten en talloze onmisbare vrij-
willigers.

Na de toespraak van de heer Bouw-
meister werd door de burgemeester
dhr. Kamerling het startsein gegeven
voor deze historische optocht.
De vele belangstellenden die langs de
route waren samengestroomd, kon-
den de vele uitbeeldingen aanschou-
wen, er was van alles in deze histori-
sche optocht uitgebeeld, o.a. Oogst
1 900 door de Boshuisweg die met hun

ig van de Oost ook het hoog-yüi

ste aantal punten verzamelden. Ze
beelden op voortreffelijke wijze het
binden van de garver en het oren ra-
pen, zelfs het koffie drinken op het
stoppelland ontbrak niet. Men waan-
de zich weer in de tijd van 1900.
Verder werd de dorpssmid voortreffe-
lijk weergegeven, met het passen van
het ijzer aan de voel van een echte
bels.
Verschillende kinderspelen uit groot-
moederstijd werden uitgevoerd, o.a.

wip-wap, hoepelen, kuiltje knikke-
ren, petje bal, drijvetol, hoepelen.
Een echte klompenschuur ontbrak er
niet, waar de klompen nog met de
hand werd vervaardigd. De houtzage-
rij in vroeger tijden een haast niet
meer voor te stellen beroep. Aan het
samengaan van de twee scholen werd
ook aandacht geschonken.
De oude brandweer met de handpomp
en slagen wagen. In het teken van het
1200-jarig bestaan werd ook de voor-
geschiedenis van het christendom uit-
gebeeld waar het omhakken van Wo-
dans eik centraal stond.
De deskundige jury onder leiding van
dhr. A. de Graaf had het er best moei-
lijk mee om een goede puntenwaarde-
ring te geven.

Uitslag van de optocht
Wichmond-Vierakker 1994:
1. 'Oogst 1900' met 188 punten; 2.
'De Dorpssmid' met 187.5 punten; 3.
'Brandweer' met 186.5 punten; 4.
'Van vreten tot eten' met 185.5 pun-
ten; 5.' 'Van oud naar nieuw' met
183.5 punten; 6. 'Verdediging en aan-
val' met 183 punten; 7. 'Klompen-
schuur' met 182.5 punten; 8. 'Dorps-
straat en kleedwagen' met 182 pun-
ten; 9. 'De Houtzager' met 181.5 pun-
ten; 10. 'De Dorpssmid' met 181 pun-
ten.

Uitslag schoolverlaters:
l. Rik Pellenberg; 2. Annemarie Kor-
negoor; 3. Susa Roelofs.

Uitslag kinderspelen:
Groep 3: l. Jennefer Besseling en
Marlot Wolbrink; 3. Erik Korenblek.
Groep 4: l. Fleur Pardijs; 2. Moniek
Meulenbeek; 3. Henri Vreeman.
Groep 5: l. Maaike Vaartjes; 2. Ste-
fan Berentsen; 3. Ruben Rensink.

Groep 6: l. Dianne ter Vrugt; 2. Ru-
ben Roelofs; 3. Frank Schoenaker.
Groep 7A: \. Jochem ter Bogt; 2. Len-
nie Vaartjes; 3. Sandra Hummelink/
Marco Hartemink.
Groep 7B: 1. Jorg Nijenhuis; 2. Je-
roen Pardijs en Eric Roelofs.
Groep 8: 1. Inge Regelink; 2. Lotte
Haverkamp; 3. Christiaan Groot Jeb-
bink.
Uitslag ballonwedstrijd:
l. Marlot Wolbrink in Wuppertal (113
km) en Benjamin Bouwmeister in
Wuppertal (113 km); 3. Ruben Sta-
pelbroek in Hattingen (100 km).

Uitslag oriëntatierit 1994:
Ie prijs nr. 112 Eddie ter Beest; 2e
prijs nr. 1 1 1 Ria Peters; 2e prijs. nr.
110 Bennie Peters; 3e prijs nr. 108
Henk Verstege; 3e prijs nr. 106 Henk
Garritsen.
Uitslag Oranjeloop
Oranje loop 5 km: l. B. Verstege
16.04min.; 2. R. Tiemisse 16.59 min.;
3.H.Nijlandl7.20min.
W km: 1. B. Verstege 33.58 min.; 2.
R. Tiemisse 36.24 min.; 3. J. Strijker
37.49 min. Beste dame L. Strijker
41.59 min.
Sportdagjeugdót/m 8 jaar: l. Benja-
min Bouwmeester 1040 p.; 2. Steven
v/d Pavert 983 p.; 3. Sandra Roording
693 p.
9 tl m 11 jaar: \. Jan Korenblek 1118
p.; 2. Dubaern Besselink 1055 p.; 3.
TimArendsl012p.
12 t/m 15 jaar: 1. Robert Kornegoor
1020 p.; 2. Arend Jan Groot Jebbink
941 p.; 3. Martijn Groot Roessink 936
Wisselbeker: hoogste totaal Jan Ko-
renblek 1118 p. Beste meisje Sandra
Roording 693 p. Penaltybokaal ge-
wonnen door B. Verstege: 12 doel-
punten.

LR&PC
De Graafschap
Bij het concours hippique dat het afge-
lopen weekeinde in Hummelo werd
gehouden, behaalden de ruiters en
amazones van De Graafschap de vol-
gende prijzen.
Paarden: Mariëlle Kamphorst met
Ebony de vierde prijs in de M l-dres-
suur met 129 punten. Bernold Half-
man met Exposure de tweede prijs in
de B-dressuuren de zesde prijs bij het
B-springen. Wim Lenselink behaalde
met Ike de vierde prijs bij het B-sprin-
gen.
Ponies: Nikki Woestenenk met Star-
light de derde prijs in het B-springen
en de vierde prijs in de B-dressuur met
126 punten. Simone Brouwer met
Mixi de vijfde prijs in de L2-dressuur
met 125 punten.

P.V. Vorden

Kegelen
De plattelandsvrouwen van de afd.
Vorden gaan maandagmiddag 5 sep-
tember kegelen bij de 'Boggelaar'.
Een dag later, dinsdag 6 september, is
in 'Het Stampertje' een koffiemiddag.
Mevrouw Trudy Tolkamp zal de da-
mes dan het één en ander over diëten
vertellen.

Leden van de P.V. Vorden hebben
deelgenomen aan een wedvlucht van-
af Heverlee over een afstand van 177
kilometer.
De uitslagen waren als volgt: G.J. Ol-
denhave l, 2, 3, 5; G. en H. Boesveld
4,6,7,8,9,23; W. Oldenhave 10, 16;
M. Olyslager 11, 15; C. Bruinsma 12,
14, 19, 20, 21, 24; A.A. Jurriëns 13;
H. Eykelkamp en Zn. 17; J. van Dijk
18; D. de Beus en Zn. 22; F. Humme-
Iink25.
Tevens werd deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf Provins over een af-
stand van 450 kilometer. Hier waren
de uitslagen: A.A. Jurriëns l, 2, 3, 4,
5,6,7,11; W. Oldenhave 8; H. Eykel-
kamp en Zn. 9; T. Wesselink 10,12.

W Vorden
Uitslagen
27/8: Vorden B l-DEO BI 4-1, Vor-
den A l-Witkampers Al 3-3; 28/8:
Vorden 2-VIOS Beltrum 2 0-3.

Programma
3/9: GS V C l-Vorden Cl; 4/9: Vorden
l -Eibergen l, Concordia Wehl 3-Vor-
den 3, Warnsveld 4-Vorden 5, Vorden
6-S VB V 3, Noordijk 4-Vorden 7.

Sociï
Programma
Beker 7/9: Noordijk-Sociï; Competi-
tie 10/9: Sociï F-Gaz. Nieuwl. F, Sp.
Brummen E-Sociï E, Sociï B-Varsse-
veld B; 11/9: WWV-Sociï, Hercules
2-Sociï 2, Sociï 4-AZC 5, ERica '76-
Sociï5.

Uitslagen
24/8 Beker: St. Joris-Sociï 3-3.

Internationaal
40PlusToertreffen
'Graafschaprijders'
De VAMC 'De Graafschaprijders' or-
ganiseert het komend weekend een
internationaal 40 Plus Toertreffen,
waarvoor zich tot nu toe zo'n 65 deel-
nemers, waaronder een handvol bui-
tenlanders hebben ingeschreven. In
de loop van vrijdagavond 2 september
worden de eerste deelnemers in café-
restaurant Eykelkamp verwacht. In de
loop van zaterdagmorgen arriveren de
meeste deelnemers, die op de cam-
ping van de T.T. V. Vorden zullen wor-
den ondergebracht. Voor de vrijdag-
avond staat een gezellig samenzijn op
het programma. Zaterdagmiddag 3

september wordt er een toertocht met
een lengte van plm. 70 kilometer door
de Achterhoek gemaakt. Zaterdag-
avond kan er een dansje worden ge-
maakt in zaal Eykelkamp.
Zondagmorgen is er een gezamenlijk
ontbijt, waarna er een wedstrijd kloot-
schieten op het programma staat. In
de loop van zondagmiddag vertrek-
ken de deelnemers weer vanuit Vor-
den.

ENDA
AUGUSTUS:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
31 Natuurmonumenten, lezing

Hackfort
31 Welfare, handwerken Wehme,

begin
31 Zwembad In de Dennen, proef-

zwemmen

SEPTEMBER:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.

l Cursus Bloemschikken, Floralia
l Bejaardenkring, Dorpscentrum

2 Zwembad in de Dennen,
diplomazwemmen

3 St.C.C.K. organiseert openlucht
natuurvoorstelling in de
Kranenburg

3 Zwembad in de Dennen,
diplomazwemmen

4 HS V de Snoekbaars,
seniorwedstrijden

5 Ned.B.v.Plattelandsvr. Kegelen bij
deBoggelaar

6 Ned.B.v.Plattelandsvr.
Koffiemiddagin't Stampertje

7 Zomerexcursie
Landbouworganisaties

8 Cursus Bloemschikken, Floralia
8PCOB
8 H VG dorp Vorden

12 Cursus Bloemschikken, Floralia
12 Anbo klootschieten bij de

Goldberg
14 Ned.B.v.Plattelandsvr. inde

* Herberg
14 Welfare handwerken Wehme
ISHVGWildenborch,

verenigingsavond
15 Cursus Bloemschikken, Floralia
15 Bejaardenkring Dorpscentrum
15 De Vogelvriend, ledenvergadering

met diapresentatie
16 Tentoonstelling Floralia
16SWOVHobbybeursin

Dorpscentrum
17 Tentoonstelling Floralia



mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

fashion
WIJ HOUDEN EEN ZEER SPECIALE

D

HEREN SPIJKERBROEKEN
Zeer zware stonewashed kwaliteit
in de maten 29 t/m 42.

Onze normale prijs is 39,95

BROEKENWEEKPRIJS
slechts

KINDER SPIJKERBROEKEN
Ze zijn er in blauw of zwarte denim. Een prachtige
kwaliteit. In de maten 92 t/m 152.

DAMES
SPIJKERBROEKEN
Ze zijn er in diverse modellen en

verschillende kleuren.
Alleen deze week kunt u ze (

uitzoeken voor de helft van het
geld. Ze zijn er in de broekenweek

reeds vanaf

2590

Onze normale prijs
is vanaf 19.95

BROEKENWEEKPRIJS
Nu reeds vanaf

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG

VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

KRINKELBRI
In een mooie viscose kwaliteit.

Prachtige najaarskleuren.
Onze normale prijs is 35,-

SPECIALE BROEKENWEEK-
PRIJS SLECHTS

Urtica Uy/iprorn;
Reeoordweg 2
7251 J J Vorden
Tel. 05752-3459

NATUURVOEDINGSWINKEL
in biologisch en biologisch-dynamische producten

INTERNE VERHUIZING VAN DE WINKEL WEGENS VERBOUWING

AANBIEDING:

SPERCIEBONEN
per kilo van 3,75 voor 2,50
JONG BELEGEN KAAS, ,
per kilo van 14,-voor t l •""

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
zaterdag van 9.30-12.30 uur.

GEVRAAGD:

TIMMERMAN m/v
Zelfstandig kunnW werken.

LJLJ RONDEEL, B.V.

Ruurloseweg 42 7251 LK Vorden
Tel. 05752-1479

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

45 jaar kankerbestrijding staat
voor meer openheid. Tussen pa-
tiënt en arts. Patiënten onder
elkaar. Patiënt en familie. We
gaan vooruit. Elk jaar weer.
Steun de collecte. Blijf geven.

N E D E R L A N D S E
KANIKERBESTRIIDING

GIRO 26000

NEDERLANDSE KANKEKBESTRIJDING. SOPHIALAAN8.

8 A N K R E K 70 70 70 007 POSTBANK 26000

Pink Floyd
Aktie

Bij aankoop van
2 Pink Floyd-albums
naar keuze

l T-Shirt GRATIS!
Zolang de voorraad strekt.

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP
J3 J3 J-

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752 3566

THEO TERWEL I
II AUTOSCHADESPECIALIST II!

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ VOOR DE

NAAILES
aanvang oktober '94

R. ABBINK-ZEMMELINK
Heideweversweg 6, Hengelo G., tel. 05753-1410

Gediplomeerd lerares, aangesloten bij de Coöp. Modevak-
schoolvereniging "Danckaerts" UA te Den Haag.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrïjf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
,GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden

Tel. 05752-2414 of 05759-2118

't Olde Lettink

nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw

• Elke zondagmorgen van 10.00 tot 14.00 uur mogelijkheid
om op originele wijze te BRUNCHEN.

• Vanaf l oktober beginnen wij met het maken van
STAMPOTTEN compleet (ook voor afhalen).

• AFHAALCENTRUM voor al uw snacks, menu's
compleet en div. sakdes.

• Restaurant ook geschikt voor FEESTJES tot 80 pers.

• TUINACCOMMODATIE voor barbecue, feestjes, enz.
enz. is één van de vele mogelijkheden.

Graag tot ziens! „ ,
Henk - Marga - Hans - Inez

FEESTELIJKE
KAARTEN

GEBOORTE

VERLOVING

TROUWEN

UITNODIGINGEN
voor diverse

>curtcnisscn

WARNSVELD:
DA-DROGISTERIJ

PARFUMERIE - ZONNEBANK

DOEIUMME 4S - WAHNSVELO
TELEFOON 232«9

RUURLO:
Boekhandel Hoytink

Borculosewcg 17
RUURLO

Telefoon 1263

HENGELO:
Orogislcri| • Parfumerie • Schoonheidssalon

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg S - Hengelo (Gld.| • lel. 2062

STEENDEREN:
Mevr. Van Veldhuizen-

Onstenk
Begoniastraat 3

7211 ALSteendcrcn
Telefoon 2398

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders heb-

ben het voornemen om, gelet op artikel 3 eerste lid
onder c van de Drank- en Horecawet, vergunning te
verlenen voor het uitoa^fcen van de werkzaamheid
bestaande in het anderHln bedrijfsmatig en anders
dan om niet voor gebruik ter plaatse verstrekken van
alcoholhoudende drank aan de Vereniging Vordens
Tennispark, in de inrichting Overweg 20 in Vorden. De
vergunning geldt voor de kantine. De bedrijfsleiders
zijn: A.J. Hartelman, J.BjJB en H.J. Fransen. De be-
heerders zijn: J. Bos en^p Fransen.
Belanghebbenden kunnen tot 1 oktober 1994 hun
zienswijze schriftelijk bij het college naar voren bren-
gen.

Vorden, 1 september 1994.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-secretaris, de burgemeester,
P. de Vries. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
De burgemeester van Vorden

maakt bekend dat vanaf vrijdag 2 september 1994,
gedurende zes weken, voor een ieder op de gemeen-
te-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis), ter inzage ligt het besluit van de
Minister van Welzijn, Volkshuisvesting en Cultuur van
21 juli 1994, nr. 936652 (aanwijzing van 1 grafkelder
en 6 grafheuvels op de algemene begraafplaats te
Vorden tot beschermd monument als bedoeld in arti-
kel 1 van de Monumentenwet 1988).

Gedurende bovengenoemde termijn kan degene,
wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken,
een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan,
dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift
moet worden geadresseerd aan de Centrale Directie
Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en Cukuur, Postbus 5406,
2280 HK Rijkswijk.

Vorden, 1 september 1994.

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend met toepassing van het be-
paalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening, jo. artikel 50, lid 5 van de Woningwet, mede-
werking te willen verlenen aan het bouwplan van In-
door Sport Vorden, Burgemeester Galleestraat 67, al-
hier voor de bouw van een indoor sportcentrum aan
de Overweg 16.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen van vrijdag 2 t/m donderdag
15 september 1994, op de gemeente-secretarie, afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis) ter inzage, met de mogelijkheid bedenkingen
hiertegen gedurende die periode schriftelijk aan ons
kenbaar te maken.

Vorden, 1 september 1994,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de loco-secretaris,
P. de Vries.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING

WILINK
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Het is nu de tijd
om uw auto te laten
tectyleren.
Maak tijdig een afspraak.

AUTOBiDRUf

Groot
jebbink

Rondweg 2 - VORDEN - Tel. (05752) 1794

Op zaterdag 17 september a.s. organiseert
Jong Gelre haar

8e KLOOTSCHIETTOERNOOI
Er kan in 4 klassen worden deelgenomen:
-HEREN
- DAMES
-GEMENGD

-JEUGD

4 heren per team
4 dames per team
4 personen, max. 2 heren
per team
4 personen t/m 14 jaar +
1 begeleider

Per team mag maximaal 1 persoon lid zijn van
deAKFofdeNKF.
Voor elke klasse worden prijzen beschikbaar
gesteld en voor elke klasse-winnaar is er een
wisselbeker.
Het inschrijfgeld bedraagt f 14,- per team.

Voor inlichtingen en inschrijving:
Herbert Hulstijn tel.: 05752-6629
Wendy Zieverink tel.: 05752-1932
Erna ten Pas tel.: 05753-3420

Opgave gaarne voor 12 september!!!
Elk team ontvangt nadere gegevens over
aanvang en startplaats.

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

GARAGE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland In alle merken en moten

APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256
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